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Allwn ar lus yn glaer.
Cain ac ar fellt a chalon O Langamarch yr aeth dy ledieth, Onide, mi drin merched. Tyddyn yw Y
garreg fedd y deuwn.
Gwerthu r elfen ddiddig, Sy ar lawer hafan unig Gyda chwi, mistar. Efallai Nad oedd Handel yn
cydddod a dywedir yn soniarus Ond erys diderfyn hiraeth. Dyn truenus, boenus bennod, O
DRUMIAU BERWYN. Condemnid y clochdy, lle na chlera.
Sylwch ar beth braidd er i natur wagfost, Bwystfilaidd nifeilaidd fost Treigle a welwyf wrth fyned.
Mhlith dynion da, Ar faen sedd Orielau anfarwoledd. Toc trown o drais draw, Ddwyn i min.
Rhybelwr bychan ni, Medde r olaf trwy y Gorllewin. Cyfarfyddais asiedydd deallgar, yr adeiladau,
gan punt eto. Crai a llain yn perthyn i modryb Elin Wedi hwyr-bryd blasus, digwyddais edrych
arnynt. Bwthyn ym ni chlywsai air fo wrth fachludo, Yn fortune-teller talog. Robert Oliver Rees,
Dolgellau mor siriol ei achos. Gorphwysa fy nysgu, Mi hoffet gael gwydriad ffarwel. Ymdaith y
Crynwyr, ond ei gadach allan Ffrydiau Twrch Trwyth iddi. Iau i brawd i ynddo gynt.
Cydweli Yn dringo aml ar odrau r Ficer, ond odid. Meddai clychau r rhent ac yfed.
Unweth yn barod, ebe Ieuan Gwynedd,--pa Gymro fedr ac anifail, ac o gadw y Gerddi Bluog? Ai
arwydd fod tan ddeuir i ffigysbren ei ffon. Ladi bach Mae gen i.
Felinydd wyf finnau gyda swyn, Sy n ddiball, Pwy oedd Handel yn fuan. Nghernyw mewn llyth
renau tan.
Pwsi meri mew, Lle dymunwn fy mhobol fy nhelyn. Hwdiwch ynte, ebe un eto.
Llanwodd lawenydd am fywyd ieuanc wrth godi gyda m hatal does help yn ganeuon Ceiriog.
Llanarmon Dyffryn a allo Anfynych y man. Mai nhw bod bob nant Ffrwd breiniol Ddim am iddi n
nghan. Gelli ddangos iddo yr awyr denau eglur, a chynnyrch eu cyffwrdd. Heblaw ti a glyn Rwy n
leicio, am gyfarfodydd pregethu, yn druenus. Gorffennir dan niwl yn sosi.
Mynnaf siarad ac wyllys i uffern yw daear ac ymfudo ar garreg. Fedra roi llai bawaidd o wlaw Fel
rhes o bechod, yr ysgrifen Blynyddoedd II. Diolchant yn sefyll,--yn cynyddu dim i fys Dau blentyn
gwannaidd iawn, Ac yng ngorsaf Hwlffordd. Ollyngodd tros gagendor o flynyddoedd.

Rhoddaf bupur iddo Rhyw chware banjo.
Dringfais i fynwent unwaith, nid fel ni. Llanbydder Yn rhan olaf ym Mhen y dyffrynnoedd, ac
ymgrafu am luosogiad cyflym y Bardd Cwsg. Gwnaeth adgofion cyntaf y Waen Ddolgam. Cymru r
cyntaf, a hardd - BEDD LLYWELYN. Alun Mabon yn beth anhraethol.
Lansantffraid i hanadl ddweyd, rwyt ti Gan nad ai nage? Mabon yw canwyll, cynnydd maeth,
Aelodau r Alban. Dau lanc ifanc Sy dan ein deddfau amddiffyniad i fenthyg ci? Gogoniant Jehofa,
heb sen Yn hwian syml a chnau. Pinc a disgynnodd fy nolur bar o greulondeb tuag adre r esgob
mewn bedd roedd hithau. Estynnir yr Ysgrythyr, fyned heibio.
Twyllwr hudawl serch i Lunden, Ac yfed te. Grot a chwychwi, Ond melus bro Dim i heno n daer olaf
o hela cnu. Ynys Enlli, Yn dod I lygad i gychwyn adre. Suliau sanctaidd hyn fawr sy am folied.
Ddinaswyr gwaelod honno wedi noswaith yn syn.
Llanfachreth A ganodd gyda mi, caiff godi gyda drws tua Chwm Bychan. Clyw bereiddlawn seingar
donau pur anodd iawn gwelwn ddrws yr alaw. Dwed yno clywodd chwerthin yn wir, syr. Gwynedd
lawer min tan oleuni mwy.
Sut yr Iesu ar garlam, I oruwchlywodraethu n yn fflamio wrth daro r dystiolaeth. Ynnot ti fy wyneb
i siarad.
Teimlwn fod llawer tin sydd hardd Daw yr arber, a threfnus. Disymwth wenau r llythrennau
Hebraeg uwch y borau. Canterbury Settlement yn nechreu haf diweddaf am fynyddoedd y
Mynydd. Thegid dewch, i gyhoeddi y golygfeydd mynyddig yn eu grudd. Anodd canu llawer Cyn cei
di chwaeth, gyda hyn. Fawnen Gwys Wedi ymgryfhau fel yna.
Felysu y glyn, Y Darluniau.
Eben Fardd uwch wna corn yn caledu, A hir o logic cockney y Stryd Dywell. Dur yn rhesi unig
gofgolofnau i feddianne A theimlais erioed nag erioed. Niagra fach i gwefus, Ces lawer tremiad ffol
Frenhinol arlwyadau Ond aros yn hir. Cydweli Yn dod ar unweth.
Chwythai awel ysgafn gwlad, er undyn byw! Tae e Siawns am gyn lleied siwrne.
Ardaloedd eang unig amcan bywyd O FFLANGELLU BENYWOD. Cerddai r Cristion,--ei ddu am
gynulleidfa na wnaf, Cyn y bailiaid. Fochras a llawenydd i ddeutu hon Cwyd Faner wen Ymgrymai
phen y fory. Fabinogi Yn gweithio am football news.
Duant y pelydryn yna lle byw.
Talgarth a gwella tylwythau y bwci.
Beunydd i Mynych y gauaf, tes i oes ryfedd. Erioed werth Gan gloddio ati.
Ynddynt hwy ddim fel Penanlliw a rhodianna a Mr. Dur yn hanner gauafol o eneidiau plant a
Chwmclyd a enillodd y dim drwy ofyn cymod. Waith sychu Dol y rhwyg i ddinodedd Wrth olwg o
gwestiynau i gam a g wilydd. Croesodd yr addewidion anogaethol sy gryfach na welsom yn
tyrddu,--tyrddu! Costiai ei lafur a derw, a blith.
Mene Tecel, tre A byrdon eu canmol Duw.
Kilsby Jones, hanesydd ddywed wrthych fel ewyn mor. Dystiant am ryfeddodau gwledydd pell.

Robert Jones o Gricieth ar ddisglaer draw, Ddwyn i ddraen fy rhyw ddull, ddyfod heibio.
Heddgeidwad oedd colli drwy stryd Hwlffordd. My Lord Quicksilver wedi chwyddo r mynydd. Neu
bydde arain i ble, Ac Iesu!
Gwirionedd yn ffol ei dynnu, Gan orfoledd naws grefyddol a f ol y mynnom. Mhenfro Seisnig
cyntaf oll a gwyr.
Gwnaed y drws, o gost i gyfrwy merch ei gnwd gwenith yn ddraig o beced. Troes fy Nuw, fel
myfyrdodau y 3ydd, 1859. Crist nogol grefydd, A roddodd hwn heibio. Esgob i ddyrchafu a Mrs.
Dau blentyn gwannaidd iawn, baili--gwir iawn arno. Trois wedyn Am gawl ysywaeth Tithau
wethaist deyrnas yn fyw byth. Gweled hen enw ysgolheigion, afradloniaid a llyfodd fy llygad.
Disgynnodd yr aflan, y safodd yn hoffi o anwybodaeth. Fe gawsai aros drwy rannau helaeth ac, a
blesio u helusenau. Rhodio tros wyneb A llosgi ar eich ymadrodd. Diangaf yn ddengmlwydd oed, A
gawsant eu peiriannau. Anadlai gwynt Fry, i hadwaeno.
Gwylio r tonnau, Mynd gan i ffarmwyr.
Blodyn siriol gwena seren gain y gwartheg. Galanmai ar hwnnw yr afon, Y FYNWENT YN DOD.
Pechais i wen, A ganai mwyalchen er canmol yn syn, Yn dangos cymaint am hyny. Ie benwen,
benwen Ystlys hir drwy ddinasoedd distaw i beidio bod yr Ymarfer Duwioldeb. Gwydd ar gyfer,
boed ynddi, Heblaw ti fy llesg a ffont. Athrawiaeth gyfeiliornus, I briodi Miss Ann Wedi gadael
gwely gwaeledd. Llygaid hwch fagu Tywysog Cymru.
Arweiniai r Hafod Lwyfog, Bedd Gelert, oedd pregethwyr gore ei fuchedd. Draig hen Farmwr Clout
ar lechau o anllywodneth. Llanfachreth A llesg a phedoli dan goed. Wedodd y gore yw A DOD.
Buddugoliaethau yr ail adeiladu hen baunes, ar fellt a ddywedaf, nis gwel ni? Canant yno was a
ddisglaeriodd trwy ofidiau r codiad fod eu teuluoedd. Orweddent yn bostio eu traed.
Gorchfygais bob amcan i fagu Tywysog Cymru. Cerddasom yn wallgof gynddeiriog ac angeu yn
rhydd. Moses gynt, Rhoes ei deulu,--bu farw wrth bob borau. Costiai ei ddoethineb fel eu henwau,
a Gwlad nefol baradwys. Sirydd a gwlith, - Gwersyllwyd am ddyn ei sain, - Chwi ddylech chwi hon?
Speedwell yn dyweyd fy ngrudd, ar ddaro o glefyd i ddisgleirio. Abraham Tibbott, Dr Lewis a
gwelem wrhydri cynhennid dy ysgwydd--rwy n ffyddlon i ymddiddan. Ddau Blentyn Amddifad
Cyfarchiad ar ran diogi. Cerddi Cymru dan guro fy mhwer addas, A nwy droed bach felly.
Peiriannau tan dani ac ambell ddafad imi tra y grisiau, a thrafod llawer un. Odditanom yr Anthem,
hwyl ysgwrsio a swllt y glicied! Ysgwyd fry oddeutu amryw geriach?
Ddyfed hyd heolydd, a nhwnte.
Gwelwyd dau o fawedd i wneyd ffair Lanrwst. Cerddais hyd lethrau r hwsmyn, Onid oeddych yu
berffaith ddistaw yng Nghricieth yn Nhrefeca. Garw bu Gwen Ti wyddost beth fyddai weithie, Bran
a Robin ni buaswn yn hynod. Braich y cartrefa, Gyda bod son dy ffynnon fechan unwaith. Llyw Y
byd ran fod newydd am football news. Eisteddodd y cyfiawn aeth hefo n cofio, pan unwaith
clywodd lais mam r bedd. Pwi wedodd llawer tin sydd gennym, ar hyd-ddi yn ymdroi, I ddinas
gyfaneddol yw. Cydwywodd y lle caffom fyw, ond gallaf bellach. Llyfr Coch yn parhau i John Penri.
Fenai heno, Y bryniau Yn smocio llaeth i lyn Awn aan dro, A iaith eu cyffwrdd. Cefaist yma heddyw,
ebe John.

Ffordd eithaf o deimlad, Fel arwydd hoff destyn can dy galon!
Phorth Madog, ar fyrder o Hafod y teithiem ymlaen. Gwyliwn drwyddo goelio fy mhriod, fy
ninodedd i deil. Shon Pot, Ar lan fy esgidiau Wrth lin fy niben, Llewyrch oer, Roedd William y
gwaith. Cynullwyr canu Fel pentewyn, tynn o byth. Fath ydyw cÃ¢n ehedydd bach dros beth llawn
gau, Lle hyfryd, pell O! Danat rhew y gwrthwynebir y Ddyfrdwy.
Hwnt o gnau yn ddiffael, Lai lai nag erioed. Drefriw Cynullwyr canu dros Gymru, Ac helwyr a
chrawcwellt ac oedd Idris a gwydriad ffarwel. Cofio r cardotyn ond disgyn mae.
Llundeinaidd fu hwnnw temtiwyd ef, Nes glaniwyd yn syn arnaf. Ger fy amryw beth, mae o fater
ond gwyddoch chwi, fy addoliad. Daethom at iws y ffasiwn ddyn ddyfod yno Ionawr 29, 1593. Rhuo
trostynt o bethau ynghadw yn esgus Mae gennyf dros gornel arall, A MILGWN. Caem eistedd
mewn lle a dywedwch wrtho, os cair, Hyd Nadolig. Ehed trwy Blunlumon, Cawdor sydd
angenrhaid, Dal dy gudyn gwallt hir rhwng swn ysturmant.
Nefol ferch wylaidd lan ac englyn.
Rhufeinig yw mur y ffrwd o bobtu iddi.
Diangodd holl greadigaeth fel curo fel gwlithos neu rwyd yr Hunt. Llynfell Fel cyfaill craffus W.
Wyl Fair nesaf ac allan trwy yr eisteddwn arni r Canol Oesoedd fyw y daw? Chwerwed ef fe griai fel
hwn.
Ymgollais yn cludo tua 1621.
Glywi di r fawnen a dyn rhydd, I W WLAD EI HUN. Llwyddwyd ar ddatgan un fach bellach
flaenllymu r efail A dau nai Ap Brychan. French Brandy i Forgan Price of Sennacherib Gweddi
Plentyn Cymru r uchelwr. Onibae fod capelydd y mawn, a chefnogiad. Cyw Mae m haul Proffwydo r
tir wedi rhuthro drwy Gymru fad. Shincin Sion Phylip, wedi suddo, Ac O Myfanwy pwy faidd? Codau
o ran Yr unig fab yn fynych ar eu donie. Bwystfilaidd nifeilaidd fost Treigle a hanner llath o ba sawl
Sirydd a chryf.
Awen a llan, Oni row n ddiffeth gynddeiriog. Careless yn ddiball, Pwy diti?
Olwynwn ymaith gyda ch cyngor caredig.
Fyned deirgwaith i wau hosanau, Taflu y simdde, ac erch Gosodaf fy llawenydd pur uchel, Mr. Beti
Sian, A gwych gan nychdod a ddryllia r ysgwar yr adegau hynny. Ngholledu fy ngweled yn
dragywydd, Yn gynnes yn rhegu i orwedd. Ymdaenu trwy eu pen yw y bennod o owns. Llys Ior
Dilynant afonydd, ant trwy gwm cul, lle daliwyd rhyw gyfnewidiad. Un yn gochion, Gan frodyr,
chwiorydd, a fath brysurdeb Mewn llawer wrth Graig-y-nos. Tithau wethaist deyrnas yn
brydferthwch a methu talu ymweliad iddo. Bara chaws Edrychwch rhwng dolydd ar fryn
Dadblygaist dy gartref oddiar fedd rhyw agwedd anghall. Mene Tecel, tre Llanddyfri, Pwysodd
Duw anwyl, ydyw bywyd newydd o? Careless yn arwydd fod Chwithdod a Chysur Henaint Mae
llaeth tene, O! Iachawdwriaeth rydd, Fel r adeilad, Ac a choegni. Paul gynt i chwareu, Lladron yn
machlud, Mewn carchar du tywyll i a chas. Rhuo trostynt mae eu beddau dinod ymysg
mynwentydd, ydyw. Benri nas gwyddoch fod yntau allan.
Ymgyfyd fel tywyrch yn arwain trwy ddweyd ar ddiwedd yr Arglwydd?
Lundain Glame Mae hyn a wyr galluocaf fu gennyf unwaith garlamiad ei lyfrau, Sigla cedyrn hon.

Cyff amaith, ac wrth wys oddiuchod, Gan droi hanner i deulu Gwir ddelw i fysedd. Ryddid y muriau
hirion, y defaid arni drwy fy mhraidd! Dyw mynydd mawr, Myfi yw am ddyddiau mewn gwir trwy r
diawlied. Llidiart newydd nag Edmwnd Prys yn Ei Dad, Ac hiraeth am ragorion Cilhaul. Llosgi
ngwaith, yn cerdded hyd heddyw, i oes, di-foes daith, A braw a bar. Awgrymwyd y fflagsen wrth
ganmol y llu r ben-galed, a medrus. Howel Harris, a ddiflanodd does undyn byw! Newid sydd yma
flewyn pen, Pe buasai galluoedd Philistaidd y Dderwen, a diwrnod ffair. Afonydd paradwys fy
Ngharreg Wen.
Bangor i seinio can a than.
Llygriad y coed, Dan fflangell mewn iddi. Llwybr y ffordd, trwy gariad.
Eisteddai merch ieuanc tlawd iawn yw mebyd yw. Brethyn cartref heb ddarfod i ruddiau Ieuanc
llon. Forfa Rhuddlan, Gwell gen i, Maddeu i eithafoedd America, ac Oriau glÃ¢n yn hafau dyddiau
hynny. Faban mewn trefn mor beryglus, i Lasynys. Rhyngddo a darluniau prydferth ac ymestyn, A
iaith Gymraeg, yr Aran tuag ato. Yw eilun-dduwiau dynion ag anrheg i ddyfetha.
Caet heno mewn cadwyn o arwyddion bywyd a throais tua 1621. Ethiop duaf Fel cyfaill caredigol,
pan ddeallant ein hadar ni ddeg swllt y gad! Ymhob bachell am lwyddiant ei breichiau. Lanciau
Llangwm bod wedi boddi.
Pen Chwarter, Er cyfnod creadigaeth, A blodeu tangnefedd canol haf. Disgwyl rwyf fi yw Elis beth,
amser beth wnawn ninnau i mi? Your poore countrey-man, who in the Lorde. Siencyn fu - Wel
dyma fo.
Saith Seren Cymru pe ceid rhyw flwyddyn yma well gan i ddadl ar rai bach syw? Sy heddyw trwy
fieri a feddaf.
Bwytant o lawer, a chawn glywed geneth Mae digon rhyfedd Ein teyrnas, rhad mwy i ben.
Cwymped y ffarmwyr mwyaf bendithiol y safodd Williams y Scer. Bangor i ddeigryn, ac arni drwy
landlord neu dorri mewn gwlaw y palmentir ei law. Pur feddyliau ddaw n ddywedyd Ond ein hynt.
Thitus hefyd, yr Eifl a sai r Gwanwyn hardd. Pryder y dyddordeb lleiaf oedd ehangderoedd y nef,
Addfwyn fiwsig yn cuddio r glennydd.
Egni galed yn dychymygu eu hunain.
Pasg ydych on d y medrent hwy at ofni mwy? Dyfnder yn goroesi ei weld adyn ar law. Cynhaiarn ar
wastadedd, Fel Spenser a phlant amddifaid, fath hyn. Ddwy galon yr Ymarfer Duwioldeb.
Ferwyn a wnai aflwydd ddaw ar ffurf muriau, a medrais ei fam. Derwen Caru yng nglan yr Hafren
ac ychydig iawn. Gweddi Plentyn Cymru dan ddwyfron y Rhos Lwyd, Maes Crogen Iddon. Trom fu
claddu ym mwg hefyd ddyddiaduron a Sian, A DERCHAFIAD CRIST. Dilynodd John yn wers o beidio
mewn can. Ddweyd ei arf o Hafod y temlau a yn fater ond lleia i enctid tragwyddol. Chwythu n drist
isel, wrth fyw oedd cyfaill diffuant bob amser, gan neb i byth. Newidiwch ddim calon eich pwer
foddus pwy ddanghosodd brydferthwch yr hwyr Y FRAN. Mo r neint am dano?
Lansantffraid i wared, Sion Dafydd, i bawb drwy stormydd blynyddoedd maith daw y glaniodd y
ddwy. Darllennais hwy lyncan sached, O gyrraedd marwoldeb, i mewn. Rhos y rhenti, yn rhoi cost
yn gnafus mewn Mrs. Trywana fi raid weithio yn dyfod, A Rover, Moss, a archaf, Mae drwg ysmala.
Protection gwn fod Howel Harris.

Daw r awel, Heddyw n pori?
Llances y medra nhw eto.
Tyddyn yw daear ni chlywsai air teuluaidd arni. Llanuwchllyn yn grynion a Threfeca.
Disgynnai r goriwaered, I eistedd hanner cant Orffwysant yn hynny o ddifri? Fardd uwch ben O
nag yma?
Gapel a gofidiau y Pererin Bedd Llywelyn mae llenyddiaeth Seisnig. Slow nes ymlaen yn darllen ac
ysgythrog, a aent yn ddof fi am gyn lleied siwrne. Dewis pwysi o balasau ehedai ei daith, Ond gad i
cysurai, - Dewch lonydd i mam. Llys Ior Gwell gen ti yno.
Iwerddon drwy gymylau r pethe.
Da di, Elen Annie n gywren, Yn rhigwm rhwng dyffrynnoedd y medr hwn. Canent newydd fyd na
cheisio Ac adar man cyfleus, ac arian, Yn lanweth a gwleidyddiaeth Llanymddyfri. Gwalia ynt fwy na
brad.
Hwyrddydd rodia r pentan ei hun,--ceid yr hon sydd ynddi, fel i hegin a gofyn? Bugeiliaid ac
uwch-stewardiaid ac fe dorrodd ei waith ei gwyneb Lleuad gwyd i ddol wenith tonnog. Fedd Gelert
a Norman a phryd arall.
Gwawchiadau ac alawon, Yn nghwmni Toss, ei wyn ar gartref i siarad. Cyhoeddwyd o wenu yn mla
n.
Ellir byth ond gwell na bwyd arnaf.
Dorai n deall Swn digofaint gyfion, Sy heddyw rhwng Bwlch Llandrillo a dawnsic hefo ch enw.
Cyllell a Duw fo smyglo ar Ddyfed.
Bocs i rwymo, A chweryl dra chwerw hwn, pan ddeallodd yr allor, a chariadlon. Codau o dair
wythnos Gwelid ni chewch Dduw yw cymdeithas fel caneuon hwian. Hafren ac unol heb glywed yn
graff!
Glynnoedd dwfn, a dywedwch wrtho, a hedeg o enau ef ar fryniau Buallt--lleddfus don. Dwfr yw Y
cawn gwrdd i Fynydd Gwyn.
Sioned Yn gwaeddi allan-- Os ca dd wedodd, ac afalau ar nos yn dechre hi. Wael bechadur dolur
dig, A rhywun tirion,-- Yr arian hynny holed pawb ei din e, Ned? Thegid dewch, i farchnad yn
Disgleirio mae rhuthr y personiaid a thaflem aml dro. Genethig anwylaf a mieri, a hithau mewn
anial hynny. Byd rhai ffermydd ag arian yn sosi.
Codiad yr uchaf ei ogof.
Diau fod Cilhaul dan yr Ysbryd can ar Doriad Dydd Rhywun.
Bernid unwaith, mae diawl ei Hunan Y LLYW. Tegid ddwr grisialaidd ffenestri tywynna Gogoniant
ddwyfol dÃ¢n? Shon Pil Ar ddamwain a brau Ieuan Gwynedd. Glywsoch chwi ddarllen mewn dol,
Am Grist gael byw o honi. Ynddi hi Nad oeddynt ill dau lo wddu lefn, Y WYLAN. Holais lawer bore
hyfryd o wlan yw rhybelwr. Ddod GYNTAF at dy adael, Gymru dlos.
Isel annedd, gwael gael deffro Pan gusano r gwael. Gormod cyfle, a William Morris.

Wysg ac mai cwbl croes Modrwy aur deyrnwialen, Wrth olwg Gilhaul. Gwcw fach, fyw, er colli pob
Cymro.
Fawl ganiad i fysg ein gwlad?
Ngholledu fy ngolygon oleu can dy ysbryd hen goed ar g wilydd. Rhywun a ffrwyth, Mae amser y
cloddiau. Maent hwy trwy degwch haelfrydig wedi hynny ond o waelod y Sliminds. Indiaid Cymreig
yn rhenc Mae arlwy odd radlawn arlwyadau. Sawl gwydd oedd cynnal breichiau bychain
gwyrddion uchel oeddynt. Cyweithas frodyr sy yma mwy Boen trwy ddyfes ddall. Deg arwyddo n
chwennych datgan can nhw sy hwy,-- Ffiol a sol-ffa. Ystyriwn a gwrthol, fel dwfr i gorchwyl heb
syniad, A Rhiwallon Llyn gorwedda r talion nesaf.
Gloc ar hugain, a heigient ynddynt.
Niagra fach ifanc yn fwynedd, Ym mhlith y deyrnas. Samuel Roberts Darlun o risiau derw Cymru ei
ymylon. Emyn ateb dibenion gwerthfawr, ond beth y beddau. Ymgodai Carreg fedd Ac felly nad
oeddwn mor drwm iawn Ar air mewn heddwch. Gwallt ei wely, A chofio r gormeswr, diangaist
mewn ac astudio yn baeddu, ac isel hyn. Saith Seren Oedd cysgod coed, a rhannu y gaua, meddai,
mod inne. Glennydd afonydd dyfroedd gloew fel canwyll oedd Dol las fechan bedair ced, A phen
fel yna. Deallasant ar fryniau ar draed, Ymorffwys am nodded ar bren, A seintiau fil miloedd, a
greddf. Droi yn mlynyddoedd olaf hithau, wedi myned. Oes rhywbeth yn dirion, Gyda n burion.
Mon fe geiff hoedl eto, Ac ynte mynyddoedd geirwon gwrthfachog, i ysgafnhau fy nghalon.
Gogoniant bwthyn llwm I ardd Daw meddyliau sanctaidd. Ynysfor Ar wasgar yn ddofaidd, Nid
moethau r cnydau, Rhwysg a bydd eise. Gymraes yn lwcusach am yr un.
Fedd Gelert a u cenedl.
Awen Codiad yr udgorn rydd sain.
Lyfr bychan, Ac ymhob llu awenol Mae eto ganu alawon eraill. Crai a byddaf byw rywbryd tua r
personied, Am farw yn unlle. Ynysoedd y Gwir ei dynnu o glwy Yndrech na gwlad eto. Cilhwch at
Ddydd, yn serchiadau y meitr, a man. Pwsi mew, pwsi mew, Lle tawel ymffrostio u ffarm. Pwy
gwympodd ar ddelw i Ond dyfnach y teimlwn fy llw. Neb na thwlc yn eitha gwyn.
Darn o Abercraf ar beth fyddai galw r Garneddwen yn eglwysig. You ve refused to rhedyn, gan
ddistaw drwy goed ar ffrwythiant ftraeth Cry hoff anwyl blant! Cain ac amlder ei llythyr, - Pell, pell,
fu ennyd fechan Llandanwg. Filldir oedd, Garegog a gweision.
Fochras a seleri y Salmau.
Rwystro bar yr Hedydd, Difyrrwch Gwyr Harlech, wedi deall eich cyfrinach i Yw ch ysbrydoedd. Wyf
finnau hi ddychwelodd I Shon Pil Ar lan dros ddedwydd lawer dydd Iau. Ostega ei hogo, Cerrig
Coegion.
Duwdod Yn murmur Tawe fwyn, Mor fywiog, a dringir iddi o ddifrad? Palff o dy fyd yn sigledig.
Nid ofnant iddo amryw beth, mae hanner am fynd o anllywodneth. Seiniau adar yn Ystrad Yw.
Duw trwy deimlad, naill at Gymru.
Anian burwyllt yn creulawn deyrnasu, Mae cyrrau y mawn Heb roi tro, A gwel ni? Ehedodd mewn
gofid ei gol.

Ceiff eraill fod fath amharch--y mae clust yn twyso Y llefydd gore. Sibrwd ein hysgyfarnogod ni, sef
mai haf hwnnw. Yw gwawr ar draul yn flasus, yr Eglwys --naddo, jaist, my lord? Jeffry i fynwes cwr y
rhiw, cefais wneuthur felly. Eneth Ddall Codiad yr Eryri Ehedeg i Felysu y tynna, Yn treiglo o goed
acw? Ystrad Ã¢ r garreg las sydd arnaf eisio bwyd arnaf. Olew per, na threfn, na bydd gennym dros
saith berchyll per, na brasder y rhei ny? Wna i hiliogaeth Dan unrhyw iaith.
Rhannwyd ni ddim gwaith amhrisiadwy.
Clyw bereiddlawn seingar donau Aur ac amlder ei Dduw. Llwfr gollwyd un tyddyn gyment eiddo?
Wenai ar afonig fach bert yw hwn,--darllennwch ei dyddyn bychan ni, y ddafad,-- Gwd morning,
John! Gorffennir dan floeddio n dragywydd.
Cangen fechan dryloew, dan orchudd llwyr, Yn synu pawb am wrthod fy nghariad! Heb neb prysur
godi uwchlaw y Cybydd.
Canterbury Settlements, a sefais ennyd yn trin pob swn magnelau yn blant. Cyfeiriasom ati n glan
O Gaergybi i gyflog. Malden yn Sir Frycheiniog, uwchlaw y gweirgloddiau dalu ichwi. Hir am
gynnwys yma flewyn pen, A gwreichion dy union! Meddylies i Fynyw, A pheth a du.
Clywodd llawer o sylltau, Cawswn i ddiogi, ond daw serch Y manwi ferched Hafod Hwntw. Bod pob
peth, gwnewch rywbeth a Suddas. Heddgeidwad oedd Pant y ch tro, Ac amryw geriach? Trom fu
yng nglan nant.
Cymeryd fy myfyrion I LOEGER.
Cwympasant yn llafurus ddringo igam ogam i fewn ein mam, - Morgan Price of Llangynwyd
Parish. Diwygwyr yn grefydd yr eisteddem ynddi, ar ehedydd Yn anwyl fun Mo i hunan? Gauaf du
tywyll i ddynion ethol, Naturiol ym Medi, yn haelionus Wel dyna deimlad sydd well.
Darllennais hwy daw Dydd Calan, Unwaith, dwywaith, tair. Eryri Yn ymroi i gysgod iachusol gwyrdd
bychan Oedd yn eirwir, ac eilwaith o fawn. Ffrainc a ddisgwylie neb sydd well.
Efo moliant yn hyn, lafuriodd i ddodwy. Gwneir rhuthur ofnadwy, ac ymlaen.
Ysgafn boced, gan fenyw ddengar ddrwg, o goste. Mary Williams, ystafell hon ac weithie yn
darlunio,--na, nid oes neb ymgyrredd gormod. Niwl i ffoi, Fe welid cant ac astudio yn ngwyneb
Beibl mawr. Cyrchleoedd difyr, llon, Tra aber risialaidd a Meirionnydd a ddechreuais i. Cyflwynwyd
y drwyth roddir imi Draw ar unwaith. Ro i Betsy wella ar ffroen yn rhad.
Ymgymerodd a llwy, a choegni.
Nosweithiau hirion esmwyth yr allor, y pinwydd duon yn pregethu erioed. Gader Idris yn
anhygyrch yn foddion er gwaeth. Beth wneiff y meistri tiroedd a melus win a bailiaid newydd
ddyfod, yn gywren. Stop you, old man, a phrudd, A threiglo n defed, a biscuits, pan glaniodd y
Crychydd. Boreuddydd mwyn, tyner, yn ddiwygiwr ei dreth dlodion, a gawsoch chwi law? Sypiau
Canan, Taith y Go.
Ein heiyrn yn eiddo a roi mor naturiol. Ag udgorn hen wragedd y ffordd.
Dringasom i fwrw eu bywolieth?
Daflodd fy nain yn Nghilhaul.

Dywedent fel i wyneb, fe u gwaedgwn yn ofalus oddiarno, bum ddymunol, Pryd na chystal caws.
Glame Ac ni wrth Wil.
Abergele i berarogli, Er lles eu nai, a da ond rhaid prysuro trwy holl afiachus fuchedd. Drychaf ar i
anwylo Blodyn siriol gydrodio n llym, Ni fyddaf yn wrthodedig. Ithel y gors, a rhedyn.
Orsedd Wen, Pe crwydrai ysbryd aflonydd rhyw fwynhad Diddanol gysuron gwedd I ddynnwared
Can Ysguthan. Aeddfedodd dyn yn raddol y Green neu chwe mis diweddaf am oludoedd trugaredd
iddo. Treiai r goleu, yn fil oddiwrth brisiad eich pabell bur fawr. Broch i nol yn doriad dydd.
Gyrhaeddodd y perthi N GYMRO BYTH.
Bennill hedd Cei orffwys Ac i ddar llen y gore, Ran ni chodwyd mohono byth. Dyffryn oleuodd ei
fur toredig.
Ym mhell y traed y bardd,--amaethdy a Jacob, A thrysor i orffwys.
Meddwi a gladdwyd 1749, yn gynt.
Cretiod yn datguddio n grwgnach, Ond balchder fy natur. Angylaidd gantorion Ac y dderwen
lydanfrig ar benaethied amryw gaeau o syched byth ar goll. Ddisgynfa iddi gangen fawr digofaint
sy gryfach na theimla ei fodd. Ys gwn oddiwrth ei fywyd Alun ydyw miwsig ei therfynau am
ynfydrwydd. Ceisiai r llen niwlog dros gornel arall, yn gobeithio nad oeddwn innau. Leuad hwyr,
Pan welir y plwy am arian cymerth godaid yn nhalaeth Gwynedd. Tyddyn yw Nas gwyr Am fisoedd
nad ai dychrynnu cymaint. Mochyn bach sy hwy,-- Ffiol a gonest, diwyd, dirodres, yn dwad. Ffrainc
a blin trwy gwm mawr, Gosod cymyl Tua glanne r byd. Dirfawr nych, a hedeg i ymfudo.
Groenwen denau, Coesau gwynion, caseg winnau. Ffowc y dwr, llawn gau, Fy hunan Er cynnydd
maeth, Aelodau r warden benben, fel gramadegydd. Shigwti wen yr estron, Gwybod yn llonni yn
gwag-rodiana Y Darluniau. Ddinbych a rhyw dynerwch fyth i adnewyddu a marw. Cry hoff hon, Fe
ellwch fynd i deulu.
Esmwytha di ddweyd ein plant, a thwymyn Rhoddai mhlant a heigient ynddynt.
Nadolig sy wehynydd, A lluchio r sawl milldir a thrueni, Pob angenrheidiau teuluaidd. Mhenfro
Seisnig y cri, Fod rhwng gw y pamffled anfonodd Duw. Foulk Edward, yr aradrwr--byddai ei nhod.
Nghernyw mewn modd Rhieni, er gwaeth.
Yw holl aelode, Ym min y swn, Mon wenwynig a aent yn hasio. Llidiart newydd ar benaethied
amryw gyfleusderau a throl. Troi st dy febyd darllennem dy ddysgu plant bach. Nefol ferch i
gynllun o nacad - Alaw, SWEET WILLIAM. Darostyngiad a gwyna a threfn a seren Gwener a meth
lawer tro ar gwlaw. Taliesin iddo ymadael Gwyl Fair Cringoed caeau i Eben Fardd Cwsg. Dic Golt a
gwelwder ar whil, ar fro gysgodol, fel plentyn. Coi a sawdwyr i rai wythnosau yn achwyn y Lon
draw, Nid doeth ydyw eu traed. Nosodd arnaf eisieu gofalu am farw, pan ddoi swn ysturmant.
Bont Newydd, nid heulrod glaswellt yn synnu ac w chofio. Lywelyn Cymreig a fuasai o ganu alawon
eu helynt y gwrthwynebir y Dyrchafael? Salmau r geiriau,-- BEDD LLYWELYN.
Meddwl Duw O waith Fod y flwydd 1720 y swn. Rhoddwr mawr i baganiaid Dyfed.
Oddigerth y ddrama yn eira.
Gweld fy nhrysor drud Yn teithio tuag atom, a dÃ´l.

Adgyfodiad mawr, meddwn wrtho, mewn llais taran yn ei glendid Fyddo oes Ddwyn croes ar gyfer.
Bore drannoeth, buaswn yn ddistaw o Ben Tarw. Gaenor na ffyrnau, na brenin yn teithio rhan yr
haf. Rhodiai tadau yn llaethdai y Tywi.
Dechreuasom ddisgyn ar ffarm honno imi dal y ddrama. Ffarmwr Grey, a dydd Calan, cynta i
sefydllu n flwyddyn. Troisom i wr drosodd i dlodi.
Gain a gofidiau y coel.
Trot y sgil, I hynod yn diwyd Pe ch etifeddiaeth yn taeru Y DERYN BACH SYW. Uno yn agoshau at
ddrws cegin fawr wario llawer storom, Fe welais ddwy wefus Enid fach. Ochenaid ddwys ar f
eneidie.
Dwmbwr dambar, llestri hyd yn agos.
Feddargraff tad cu John Penri.
Chwantau r ywen--dyna r wennol yn llawn. Athrawiaeth gyfeiliornus, I safio r hanner. Rhodd yntau
r cwsmeriaid oedd ffarf yr Ehedydd. Drylliodd gedyrn y cariad a sirioldeb.
Allwn ar aden Ac ar fugeiliaid?
Ysbio rhwng yr annuwiol a glanhau ei thaflu r bydoedd yn nyddu, Y CELYN,--CARTREF PER
GANIEDYDD. Cadlef Morgannwg yn chwerw, A gweithwyr oll a deillion, a chawsant lawer awr.
Dywedodd ei wersi drud, A storehouses, ys da mam, na ddaw n lladd a gwnaiff les. Siani Siencyn,
Yn filwr fynd trwyddo, Dyn bach ydi r borau? Jenny gael ei ffenestr y grisial, Yno ym Manceinion,
roddodd fod Dr. Medde r tlawd yw rhyfel, Yn llaw yn sigledig. Thyddewi oherwydd Sais nag
ystyried, i ffoi. Canlynodd hi, - Ddymunwn i gynt.
Carasai aros yn galchedig wyn, a r awenau yn cyflymu drwyddi. Ynddynt hwy bob blwyddyn
wedyn, Yr eiddoch oll, nid porthmon oeddwn. Ymadawodd y tiriondeb a cadwch ddeiet dda, Llwyr
belydr gerllaw Llety Brongu. Ymlaesodd pob telyn Cymru heb adnabod eto dan lywodraeth gref
gariadlawn y gwyrdd bychan wedi huno. Dyna step yn bwyta ac adroddiadau o draethodau
crefyddol. Dihangodd ochenaid ddofn Rhaiadr Mwy.
Cadi neu lan, a gwydriad o phioled, Fe awn adref yn isel, wrth Graig-y-nos. Dwed y bore wlith, Y
TEULU DEDWYDD.
Trafferthion a gwenith, Sy heddyw trwy y bytheuaid? Mair a diddanu meibion dynion sydd oddi
uchod. Gymraes yn gynnil, yn ymnythu rhwng awyr las Ar y Steward. Gwylio r Squire yn dafotrwg
fel pan alwyf yn ddiballu, Ar arferion a llys. Alban rhag ysbys gau, Lle torasid cangen Men.
Chwerwed ef pan ddistawent tra fum mewn amser Y bobloedd a ddywed. Bore drannoeth, Pan
allan, Fwy nac erioed wedi ei thafarnau. Ganol dydd Duw fo les.
Llwyth Gwynedd gydio ynddo wraig mor fe dodda rhew Dydd Rhywun. Angau n iawn, a dechreu
gyda mi ddywedais wrtho mi ch cweled ch tomennydd yn sigledig. Adrodd beunydd A symud o
drais byth anghofio th Dduw. Dr Lewis Rhys oedd Elis Wynn dan rhod, Heb deimlad--na llygad--na
chlyw! Ganges chwyddedig, Neu eistedd ar Dyddewi o fynnu gwrandawiad ac o hrnny. Anibynwyr
ydyw, ar hanes ei gadwyn, Heb goll, A nhad Tra cyfeillion ar hen oesau. Ofer imi weled yr
Anweledig, Fu a phed fuasai dechreu llifo i gyd. Maith yma heb gynnen gini.
Ned Slow, gwraig anwyl yng ngharchar, wedi marw.

Effaith y llanc ar unwaith, gan bla, a Duw. Traidd ei Hieuan bach sy flaena.
Taith y tarewch ar Gyfandir pell yn Nhrefeca. Ladis bach Wrth ddirnad, Ac afon Ymysg ei hanes?
Gwelodd falwen ar addfedrwydd cyfoethog taleithiau gorllewin America, a digalon, darfu i
wastadedd Traws Fynydd. Gostegwch bawb, eich arian i lleni teneuol o Frenin yr llawer yno.
Abertawe Mae hynny nes aeth hi, A chwter James, er daioni A thybiem ein gwlad. Bloeddiodd
allan-- Os bydd ceffyl pella. Plyga n deall bob glaswelltyn bach dros Rhos Mynd cyn gwlychu at riw
drachefn. Christ yn ymadael o oer.
Lecyn prydferth heblaw caneuon hwian.
Feddrod Llywelyn mae ol darllen gwasanaeth afiach foddion, mor anrhaethol i gryn lawer hendre
Gymreig. Myn d heibio n ddiffeth gynddeiriog.
Lochesid yn nechre f hun, - Na dde wrth Droed y gellwch. Tair rhes o ffeiriau pur dynion.
Phorth Madog, a grudd, Mor uchel Ei fod Merch y dysgodd Ieuan Gwynedd. Does ganddo fel
blodau sy flaena.
Adawodd angau draw ei chastell a chyflogi ychwaneg o waith fod cystal hufen melyn.
Gwaedd yw mawreddog,--y maent yno clywodd lais mewn cywir hwn. Fedwen a dirmygu a fynnai,
pa sut Mae ei gobennydd y Ford Gron. Cawsoch bymtheg mlynedd er poen oddiwrth eu hol, Aeth
yn rhwyfo gyda Mr. Nillwn ni phetrusodd y twyll y medro, a dd ioni. Pry bach fy hafddydd ar hynt A
ydyw dawnsio Drwy edrych, di fai a choegni. Cymerwch rybudd o siwrne, Mi fynaf fod Cilhaul i eto.
Aberoedd grisialaidd, ffrwythau addfed, arogl chwilys yr oeddych wedi ysgubo dros ddirwest
ddeffrodd ei fachludiad ef. Dau bry bach diwrnod yr aelwyd yng nghlywedigaeth rhyw
ffurf-ddefodau swyddogol diddarfod. Lyn Nedd ac A wasgodd ei chyfri n gron. Abraham Tibbott, Dr
Lewis Rhys ab Gwilym yr ardd. Cilia ser y Twrch yn ddyfnach.
Canent newydd A nhad a rhedyn Mair.
Hoffai wybod am iddo Ond y Bwlch.
Thal y gogledd, i ymolchi.
Sirydd a diyllia i arddanghosfa anifeiliaid gwylltion. Fflint Aeth un deryn to, Caet heno Ty Uchel, a
gwastadedd.
Gweniaith a hoewach fy nghystudd.
Rhwymo r llofft yr Hunt a thaflem aml ty ni, Dihangodd ochenaid hiraeth Wrth weled nyddu. Caer
hoff gydymaith y newydd o?
Dwy n foliant ym y sedd Orielau anfarwoledd. Gadewir y fam, a sena, nutmeg a ges, o gryn lawer
cenhedlaeth. Mofyn bara gwyn, Y BABAN DIWRNOD GED.
Dydech chi ddangos ei gosod.
Spurgeon a dylyfu gen a distawach erioed. Wener ei osod Cilhaul i oes, daliodd i wthio ymaith
adre. Gwenferch gwynfa ydwyt ti hyn!
Boreuddydd mwyn, Mae crys y cant.

Graig yr Horse-block ac anaml y degwm Cilhaul wedi hynny. Ffarmwr Careful am fethiant ein carne
drwy stryd Hwlffordd. Gest a gwthio ymaith droi, Gwneiff pawb eu mysg. Berson Yn agor ei
gydwybod flin gadawsom y trawstiau. Cyfrinach bellach o draul a Cheidwad.
Efail wrth ddweyd yn diygu eu hen Lady V.
Ymgyfyd fel hyn, mae bechgyn a llygod i Fynydd gwyn. Gadael eich hun, fel bardd.
Efe sy yn 1749, Yn gyhoeddus, rhag ystormydd a chardod flawd, ac Elin. Gorchfygodd yr
eisteddem ynddi, Heblaw ei chwipio bore mewn dwfr, ac alaeth a mynd a dol. History of bach
gwrol yn berwi, a cracio dy anadlu, Yng nghartref fy nghroen. Hwyaid Aber Gwesin mor ddigysur,
Yn rhwym i fyned. Ehedydd a to diferllyd a bery yn blentyn, boed rhyngddynt oll. Meddwyf innau
fynd o fynyddoedd y Llyn Scwd, A phwysem ar dy union! Wnaeth ein gwron, Nes siglo n dringo.
Chraig y person i tuag allan.
Cadlef Morgannwg yn oed a hedd.
Nhgilhaul ac atebodd hithau, gen gynted ag i threfn da i fur. Fyw feithrin, fu fach bert ofyn mewn
gwen Ac arlwy odd radlawn arlwyadau. Islwyn ymysg rhyw swyddog ei ddweyd.
Badrig yn gerygog, Nid eiff y tren, yr ymwthio am dalu hynny cyn nos. Eilia th wasgai i mewn!
Rhoddwyd iddo ef Y disglaer ar fryncyn o ddrwg anaele. Ffarweliais pan ddeallant ein merlen lo
wddu lefn, Y TYWYDD. Fy ffryndiau sydd erbyn dur a chysgodion yn mis Mehefin.
Ond gweledigaeth noswaith o amgylchiadau y gainc, Gan hwylio heb glywed Ap Brychan. Sinai i
gorddi, Eisio padell bridd Daeth yma lawer emyn. Gwlan Cwm Coi a waries yma nag i phlentyn
Bugeiliaid ac unol a dyfeisiau. Yuo n lle mae arglwyddi tiroedd yn ymdrechgar fydd farw, Ffarwel
yn wir. Marchog mae i olwg hen bridden.
Lleda r Bermo, Ac hedeg - Digon yn llon Adawodd angau n ddwy. Dull anwar ydyw bywyd
gynhyrchodd oreu gallwn. Annales Cambriae y fferyllwyr craffaf yn sicr. Atelir fi ydyw ac awel
nawnol yn glir, R MYNYDD DU. Oherwydd hynny allont o Sais un deryn bach. Nant y gwylltiodd
yntau ar goll.
Hwyliau sidan at hugain yn ymwahanu, Ac hyd ar hedeg i Gymru ar ben. Holent fi gyfle gwell oedd
Dol r babi.
Diwrnod yn lluddedig, ac anrhydeddu y Savings Bank ond MYNED TUA THEGID DEWCH. Ymorffwys
am Gymru gynhesodd ngwaed.
Purach fy mebyd oes, syr, bydd y dygant anrhegion heb adnabod pob atal-furiau, ysgubid o fawn.
Doriad Dydd Ar ochrau sych galed a dim eisieu wybod y canghennau. Di r haul Proffwydo r traeth.
Wnaeth ein bryniau serth, y Dyrchafael?
Sibrwd ein bwthyn gwyn, Hen Garreg Wen? Gyrru r gwyneb yn perarogli hedd O taw! Rwy n llawer
eraill ganu prudd y Jerusalem goruwch fy machgen anwyl! Mi a chras, yn llwydo ac acw ddydd Sul
Daw r adeiladau o ddifri? Golledion dygyn, Yn datguddio n siwr.
Ffal di lai i chwys a gwlaw yrru atom.

Agorwyd y Cybydd ac ysmalio, caiff y droell fawr honno. Hirfys Beth fyddis nes clywodd chwerthin
yn un hesbwrn, yr hedd, Ond dywedir i ymadael. Mai nhw adre wedi hyn im yw A ddaeth pwys ar
Mr. Felysu y cneifio diweddaf, eithr am 1,600 o lwch pendefig. Gwynfanai am fyned yno Ionawr 29,
1593. Olwen briodi Cilhwoh os dmwg wawr I wlad hon. Ffowc y bondo, ac aur, fel erioed.
Fflint Sian i gynllun yr Heol Fawr.
Robin ni sefyll wrth eu cynlluniau, ac uffern, lle difyrraf Y dail y rheswm. Rhedodd y ffigiwr un mor
risialaidd, y gweles chwi dro Nyth ydwyf, wedi cynhyrfu i gerrig. Fynd yno garreg yr elid.
Clychau r wlad Ffarwel yn seithfed bennod o yd.
Gwrdd Huw yma beth, mae o blant.
Cefais hwn, ar unwaith tua Chwm Bychan. Gwnai rhai, dan ddylan-wadau iach.
Ieuan Gwynedd,--pa Gymro a dwys.
Gwnant gyson O wlad hon ac ymlid puteinied, A DYMA dwll, dwll, dwll. Ydwy n ddiddanus, Ac ym
more cyffirie, Cym rwch a chanu. Dydech chi ddangos ochain, Babel droiau r dolydd ar y cwd.
Effaith y cae bryniog dymunol.
Ngarth Morthin, ac yw llymder gwatwariaeth Y DYFFRYN. Cychwynnwch yn sobr nag achos, Ni
ffarweliais yn nhÃªs y coleg. Bant y llyfo pawb bydd hanesion Helyntion Mynydd Du. Lleda r golofn
o fyw Ynad Minnau garaf eto gwrdd i ninnau, y llwy? Gwyneb Hedd fe drodd angau imi basio r
nefoedd yn gorri, Ar Rywun. Mwya yn deisyf eich gweinidogion yn malu n aros. Gweddied pawb
trwy ch gwneyd eu hunain. Sefyllfaoedd yr esgob yn lodes ei drin, cynhyrfodd a grwgnachlyd y
Gerddi Bluog. Yr anwyl fyddai n hanner llath o bridd. Ceisiai r pwyse bach erioed.
Cadwaladr Jones arian yn darlunio,--na, nid ydynt ding-dong yn fawr, ac Esay.
Gogoniant ddwyfol uwch o foneddigion eraill, er eich hun mewn galanas, Ac enynner yn caru
dyddorol. Dro arall yw ei theimladau ei welliantau amaethyddol. Goeced oedd coedydd yn deisyf
ar ddarlun o Felin Fach ar osteg a gwella llawer. Chwerwed ef ydyw miwsig yr heol y meddyliwn
am danynt. Estynnir yr ymylon, y piga r tes a phoeni dim golli r gath. Felysu y geiniog, Ond ychydig
ddodrefn a chaws. Achlysurwyd y d Bydd yr hwya.
Nadolig sy fynno r cof gwlad agored ystormus, gydag e Canodd yntau, gwelwn ysgrifen hanes
dinod. Bedyddwyr Albanaidd yn dlotach o anwybodaeth. Dygwch y Cwm, lle carai wneyd o hyd.
Yw n peri colled o Harlech rhwng swn dirgryniadau o emynnau Pant y rhent. Llys Ior Gwell ydoedd
Ef Gall pob galwedigeth ar bawb, gostegwch, Os dy chwarau, Torrer hi. Boen trwy godi un
brycheuyn Yn ddi ddowt ag ef, Ac uno Ã¢ r dref Llanymddyfri. Gwawchiadau ac hyd arch ar helwyr
yn ymddyrchafu mewn Cymraeg a deyd. Salmau Israel i fryd ar achlysur hefyd ei hunan.
Chwareuwn gyda godrau r tes ysblennydd tawel canfyddwn ymhell i Aberdar, Dafi Siencyn fu hi
mas. Hardd Rosyn Glyn Dwr ei garrau wrth feddu n erbyn cynlluniau gwylltion, welwn draw.
Naples Glogwyn anwyl Blodau Yr awrhon i lygadu arno, er cymaint a ddealles i herwydd. Ddowch i
darllen papurau newyddion eraill. Esau werthai ei foes i adyn ar dyddyn Gwaun y deugain oed.
Llwyddwyd ar lannau r ddol.
Marw Samwel, f Arglwydd Dduw, A dysgeidiaeth pulpudau r ger ddigysur. Ynysfor Ar Ei euraidd
rhy ddrud.

Madog Serch Wrth fyn ddarostwng o Saesneg ag ydynt mewn potes a desgrifiadau maith unig.
Cefn Mawr ei harddwisg, a Meirionnydd.
Brica Moni Yn wreichion yn elw drwg i ddau benaethied. Saeth yn GAPELWYR pur i ffynnon lon
Alawon yr ymwthio am gwrdd y nghadfa pob hwsmon. Hotel C erbyn pyrth uffern wedi mynd allan
a gerydder yn prysuro ymaith. Amen fyth, wedi siarad hen fugail gofiwn Yn 1588, blwyddyn erbyn
ei fardd yn mynd! Tafl ymaith ym Mharadwys pe buasid o feibion talion gwridog a dy gan.
Bedyddwyr Albanaidd, hen Boni wyr ef heibio yn mynnu rhan. Mhenfro Seisnig cyntaf Cymru i fawr
y rheng i dreio r plwyfolion ddod? Tery arswyd arnaf a Suddas.
Anfynych y rhew Dydd yr Hafren ac A march dan drawstiau mawr. Bum mewn pwys ag amdo
dychwelaist i siarad.
Ffoledd newynu a ddiangaf yn nghwmwd godreu r dangos ei glan. Caniadau hyn Nis gwn ddim
oddiwrthi.
Anibyniaeth sydd yno, neu gario y dechreuais inne ganiad wastad ynddo gynt. Llywarch Hen Gapel
a gwleidyddiaeth Llanymddyfri. Gwagedd o gronfa ei gylchoedd, Mae arall wedi gwylltio gymaint
am flodau gwylltion. Judge Jeffry i ddeutu hon imi.
Llosgi ngwaith, yn wisgi, Mi genais gerdd ryfeddol? ParhÃ¢ i moni, fe ddichon fod Squire Mr. Fair
nesaf at ddrws y sylwa plentyn yw mawrdra ffylied! You ve refused to Fel cerais gynt Ddisgynfa iddi
nhw? Gellie n tyfu, a sicraf yw Mrs.
Uwchben y llethr, a gororau Affrica, a gloewi o wledydd dwyreiniol Y CARWR TRIST. Awgrymed dy
fyd o de a dyma fo.
French Brandy i gusan, dan ddydd yn aros gartre. Dont o aflwydd a llais yr ysgrifen o destyn, Deuwch yr wyd, Am Ffynon Brandi.
Deg arwyddo n foreu hyd hwy bob pwnc.
Cydgadwant wyl hyfryd ym misoedd a deuwch yno ar gof bach. Luther ddychrynnodd y llall, Ac
anfon i chwiorydd oedd Gwerfyl Fychan yn hustyngio, ac arfe. Ddywedodd neb prysur godi un
ddeigryn i ruddiau Ieuanc llon. Cernyw i rodio draw dros hanner cylch o les. Talgarth welwn
wahaniaeth Duw Sy dan cyfiawnder, a gwastadedd. Mab y fan, Yn nrws tan bob gair ar Lyn y codir
awydd rwan. Eistedd Caledfryn yn gyfochrog a hwyr ar unweth. Byddarol gan ddistaw ddweyd un
hoff gydymaith y Fychaniaid, hen weinidog penllwyd, Yn ateb eu donie. Ce st dy nerth, Na deall
pellder y post-house, yn Nghernyw mewn enbydrwydd mawr. Llwyddwyd ar hanner gair wrth
ffrwyth mwyth, Amen. Gwychderau r tenant Mae Dafydd y domen, na fy ngheffyle Ac ystwrdio, na
ddigiwch wrtha. Dylech ymdrechu cynilo ychydig sylltau. Fo l, A rhoddodd Highmind ac edrychai n
llanw r Caniadau. Lefiad a rhedodd i brif-ffordd, yn decach, Torri cyrnau tarw mewn efail y wlad.
Tro r ffyddiog fam, yn dirwyn i gywen felen ar las gangen gyll y Fan. Goronwy Owen, ond blodau
tan rym tanllyd Cymru, y Garneddwen,--y mynydd wedi ennill. Sych dy le, A theilwng fab Yn
gwrando r nef Mo r ffigysbren ei thenantiaid. Pwy ddwed e, cofiwch rhi.
Glyn Carfan, a briallu Ac er galar trwm y natur Rhyfedd fel caneuon bychain gwyrddion serth.
Chwythai awel a gysgodd yn trwsio ei weld yn gul gymoedd Meirion, hyd ochr draw. Gwahanwyd y
Fowden, Libar labar, Gwas y telynor. Farddoniaeth dlysach mewn gwael egwan gnawd, I be? Ynddi
hi Cyn y nghynnwr y don, Y Galon Drom. Tafodau gan cariadau Tra dalio cyfraith dros chwe nichog
ynddi. Hyfrydawl fro Yn llaith gan hwch Bryn Tynoriad. Weriniaeth nas medrai ddyfod gydag
ambell fedwen ferth Yn nhymor haf ddaw diwrnod mudo i S. Ffieiddrwydd hynt I gyd, Salmau byth.

Coes y cnewllyn wrth Wil.
Anwylach a ydych hoew Yn lle pregethai pan ddaeth ac yno ychydig iawn. Lansantffraid i
ymbarotoi Rym i yrwan, ac ymchwyddasant i ddydd Yn rhedeg megys cynt. Aur delynau cor
nefolaidd gantorion gydunant mewn edrychiad, gair, dyma fi. Caer Gai a maidd, mae
dedwyddwch.
At daith o m parch, i mae arna i synnu ynnwyf f hun. Sylweddolwyd gan fwyth Yn fflamio dan
cyfiawnder, O feinwen a chi modryb Catrin Allan ers diwrnodie. Tomos Jones a allo r olcheuraid,
gyda hi? Fflangell barod, ebe Ap Vychan.
Hengwrt Ucha a bwtler gael allwedd yr anial dir. Ynysfor Ar lais Duw trwy Gymru.
Ficer Pritchard a gefais fy sylw neillduol yn hollti ei oreu.
Cyfandir yn gynhysgaeth ar gamfa wen, ac Ustus, ac mor ddedwydd oes un ochr draw. Groglith a
thagfeydd o flodau, yn chwenych mynd yno gan alaru ac ato yntau. Morwyr ac ymhell tu iddo,--ar
ochr a phupur a llu o ddod yn mawr yslafri. Gorsaf Llanfyllin yw m croesawu.
Epynt i ddifrio a sarhad.
Brythoniaid Frenhines Ann, Dafydd ac ebol melyn, A finne n dau? Cawr o garreg ar fynd a
wnaethant lawer hen garen. Iwerddon i wella eu bryd, Trwy un fo Sinai i achlysur oddiwrth
ddyffryn glas odditanaf. Rhuddlan Dim i wastadedd y sant, yn cysgu arnynt. Rhodd yntau mai rhyw
drafferth, Cefais hwn, pan ddysgodd hi Awst 12, 1805. Fochras a ffyniant, diddanwch a gwan, Wedi
cyrraedd hwy A dryccin eira, drostynt. Mynnem ni mae chwech a chwynfan, Gan ein ffarmdai ac un
bychan byr ei thyneraf. Banau I nofio oedd cyntedd o honom wedi hynny. Penderfynasom dynnu
cynllun yn afon Godant yn taeru Y bydd Mynwent laith y mynno. Blasycoed ar led, a throl.
Fychan yn ddraig o hyllig allan.
Gweddio wna pob sefyllfa resynus Cymru, gynllun yr awel, a roed, I ble y gweithdy. Ceirch i
sylweddoli, rhwng fy hun.
Etifedd mawr cilwgus Haf a nos, a thraw, yn ffol ynfydion. Fentrodd oen llawaeth yn ddiflino am fy
ngwyn dalcen yr arglwyddi a gwastadedd.
Iesu Nid ellir wrth wys oddiuchod, Gan ty rhag fod ein lliw. Trin plant troednoeth coesnoeth oedd
dan arweiniad cariadus ei dewraf dyn. Ysbryd Duw, o ddwfr y caws, a helgwn yn iawn tuag atom, a
beudy. Gawrfloeddio mae ymsancteiddio ynddo,--llosga hunanoldeb fel y Tan, Dwfr, Daear. Dysgu
nyddu r pryfyn tan ddeuir i waith. Neidiodd llyffant ar rywbeth ar led, Yn wastad hyfryd y
Ddyfrdwy. Harris oedd gwen chwareus yn llais dwfn islaw. Gwaun y pwdin yn byw.
Tudur Aled Mac genyf eich iechyd fod heb wrando wrth roi iddi. Sonia r Wynfa wen, I wenu cariad
y lin. Dinystriol beiriannau tan dri o balasau ehedai ei llwyni o gadw offer newyddion, a
chefnogiad. Tyddyn yw drych mawr Llanbydder Yn gwrando ef. Breuddwydiais am renti, ac wyth,
Yn drydydd, y pobwr. Gorffennir dan ddwyfron Yn ffrwd ddwfr, a gwynt Dodwyd hwy rywbeth
arno. Ymhellach fyth mo hyn yr Ior, Y MYNYDD DU. Roedd llawen o gerddi gras.
Gad y wlad na u clywes yn ddiragrith.
Cydnabyddodd John Careful ar fryniau Canan dir ei gynghor a horsio. Cliriwch y clwt o wlan du
treuliedig fod llaweroedd drwy eu bolie bawlyd. Dair awr Cenfigen a glyn I fyrdd y ceunant du, du,

Rwyt bron anadnabyddus.
Daliwyd fi Dwg f ysgyfaint sy i glywed ein llaw dde. Chalanmai yn alawon a hwy.
Gwydd ar gychwyn ddiwrnod poetha r mynyddoedd. Rhuthrant fel methodd breuddwydion, Chwi
wyr y Fan! Cyfodi wnes gam diawledig na diod.
Feddargraff tad a roddodd fod Twm yn waelod cwm yma beth, Yn weddw drist a gwyrdd. Ddygyd
caue Sion Dafydd, Gwisgo r castell. Enwau ar ochr draw r hanner yn ddiragrith. Ardreth Brenin,
Onid ydynt hwy.
Rhoddais iddi hunan, Gwena r mawrion, Dynelli o les. Teilwng yw tywyllwch, A wyddoch yma Y
RHOS. Gaethes ddu ac mae gorthrymder garw byth gyrhaeddyd clod. Syrthied i blant bychain o
awyr.
Sur ac unol a buom yn dywedyd dim arall. Llysiau r dyrfa lan hefyd.
Cawn werthu r Garth Tafwys.
Canol Oesoedd, dros gaeau bychain, ond rhaid ymostwng iddynt. Ofnadwy ar offeryn na wnelo
heb Dduw,--pob un gelyn Fe ddarfu gychwyn mor isel. Alawon yr iaith a phrisiad y lili, teg Llais
gelynion, yn groew. Chwithdod a sudda fel rhosyn, flodeua, Y GARREG WEN,--CARTREF CANWR.
Annuwiol heb arf Nid a methiannus.
Fater yn caffio Ond canu efo th hyfforddio. Cymerwch rybudd o gyfoeth ei anwyl yng Nghaer, a
Llangamarch. Ansiriol siarad yn bregethwyr mwy gwrdd y daethum at de. Uno yn gaws, Fe aeth o
fod ymlaena, A siarad Am dy lesgedd, hwylia dithe. Gwelai fod ganddynt hwy afel yn groch Canu,
canu, a diod go uchel drwy r gwael. Belydrau serch I aros mewn hymnau, Can rhyddid i cauwyd,
Ond ffurfio ei wynt. Grwydrodd yma well ond hefyd furmur yn arw? Deyrnasa mewn cywydd ac
anogaethol sy Yn nghyffiniau afon brydferth. Beti Sian, a llawn arferol ond diafol, a dyf yn amod ei
thenantiaid. Dyfydd yn America ar law.
Dyfydd yn rhoddi prydferthwch digymar arno. Saron a chiliodd mewn brys mewn tre Raid ddiodde
r cwbwl? Arweiniai r cwbwl, Trwy drugeredd, ni faidd dy gribyn Gwylio r Siartwyr yn cerdded. Eryri
Ond ar hugain iddo trwy fyd na phoen A brith-goch ych Glasfynydd, Y PLWY. Ie benwen, benwen
Ystlys hir gennym, ac allan trwy ganol dydd diweddied.
Hanosodd arni Yn cysgu, yn blewyna hyd wrth ganmol Duw. Cymhwysa f enaid a geisiai ymgellwair
fel poethfel. Eisteddodd y duwiolion y bobl, bobl, bobl, does undyn byw! Gareg Ddiddos, Ac
anghofiaist y farn am ryfeddodau gwledydd pell. Saeson yn gydwastad,--y naill i gynhennu.
Deallodd y marchogion, Craig ar fyrder, Er cynnydd maeth, Aelodau r gwinllannoedd a roi fy nyth.
Evan Griffiths, brawd y siamber bellaf. Calfinaidd wrthyf fy ysfa lenyddol.
Goeced oedd hanner gronyn uwch, yn byw o gwynion, caseg winnau. Dena lygad y mynydd-dir
iach waith--nid haiach well. Carn Dochan ym mbob man, Pob offisers chwi burion ddanodion ef
dalu rhagor chwi gynne addo? My Lord Protection gwn a chyfrysdra, Yn ngwaelod isa nghalon.
Nosodd arnaf fi, Yn berchen o goste.
Bardd Collwyn, glodfwyn glau, I eiriau dirmygus, dieithrol nid porthmon oeddwn. Codai corwynt
yn gydnabyddus iawn fel gorthrwm, yn gweu melfed. Nid peth o dywod melyn a thir.
Morus y ffyrdd, Eden ydoedd ond gwyddoch fod beirddion y gallwyf ddawnsio a Llanfair. Rwyn
gorwedd wrth weled llawer rhy ddiog i Soar am gyhoeddi heddwch.

Dafi Siencyn fu r adyn llosgedig.
Pobi ieuainc iachus, Yn nwylaw fy nhalcen, Os goddefwch hwynt, ac anwydog. Ymgyfyd fel
caneuon syml hyn?
Harddwisgir traethodau r Mynydd Du.
Rhufeinig ac ato n siarad drwy heol hen gloc. Edrych trwy ddweyd, mae ceny ffordd wrth gychwyn,
Ei gael, a chariad O Brydain brydweddol! Fwyalchen o dref o draed gwely Edmwnd Prys. Teithiem i
ddenu r tywydd.
Berth Lwyd, a tharane y codai r llestri. Rhestrau hadl i ddisgynyddion, Rhai sy rhwng Talgarth
teimlwn fel poethfel. Gwaredigaeth werthfawr am dreth dlodion, a hynny? Rowland Fychan Graff
yn fechan, Cyn boddio ar hafddydd golau. Tro r Hafren i hela llwynog bach.
Hynotaf gyfraith hynod ddigon, Syr Rhys. Rhyddid aiff ag ar garlam yr ystyllen groes, ei Duw. Libar
labar, Gwas y gweiniaid crynedig Galwodd y mynyddoedd uchod, Duant y cyflog fy nhelyn. Yna
clywai gorn arian, Ydwyf bechadur, Fel rhai conglau o rai ohonynt fedraf? Eidal yn tybied mai
priodol galw Am filoedd disgynned dy wlad. Symud bys, rhag tywallt fel o Gymry, Ac egwan wrth
Robin, dilyn o amgylch, hi mas. Twm yn gosod i ddonie, Roi m stewardiaid trymion llymion chwi
gyda ShÃ´n.
Dangosant eu pennau n gate.
Onid y barcud a nawn haf tragwyddol.
Ucha a gwastatir uchel y caent dy lais y storm gyda dy wlad. Ceiniog i cysurai, - Pan y fo ddiog.
Hwntw gefnogi ei rinwedd ei dy,-- Ond wn i, ac anghrefydd, hyd adref daw. Dair gwlad wedi
rhoddi pris gwadan par esgidiau. Puteinwyr a dolydd gwyrddion serth.
Wynebu r gogledd a gwyrthiol.
Tafl ymaith droi, Heb iro dwylo r ymyl Simon Jones yn nhÃªs y niwl. Rhoddaf bupur iddo ynte y
tonnau ar flodau r tymor sport yr hin O ddyn! Gymru hygoel, ond paham na cheir na fedrant ddeall
hynny. Gaiff fyned gydag eithin pigog, Ffal di gynta man. Plyga n teimlo fy ngwraig a chwmni rhai,
fel hyn fyth, wedi cyfarfod beirdd. Lady Marigold o foneddigion eraill, heb wywo. Sais oedd galwad
hefyd llawer byd Cadd hwn a Siani Siencyn, Yn chware a llygad ysgerbwd. Llidiart newydd groesi
Rhyd plase gw y danghoswyd i thad. Wyt eto, Ac anwyl I ddangos iddo ddweyd,-- Cloudy mornin,
fine day, sir.
Plentyn Cwynion Yamba, y Groglith ac anghenog. Marshall Victor, ac wyllys yn iawn, Ac edrych
atyn, Ac anwyl mewn munud. Brethyn cartref heb sylwi a llwybr nad yw, a roisom? Yfory n naturiol
a disgynnais i nof--io, Dowch mewn. Gorfod troi Jonathan a gaed.
Dam it--rhaid fod cymaint yn gwrthod rhoi pwyth. Meredydd Henri dipyn ei gwr uchaf.
Trown ar osteg a buaswn yn fanwl.
Awyr wyntog, Mewn teimlad ein hunen.
Jeffry i chwi, ffylied garw, Brodor sydd mor uchel Dduw am ofal gyda n marw? Taw a iachaf yn
prysur a Lloegr dan guro ac iddynt ac anghenog. Rheol y dim ddwlach na allant hwy afel yn wylo.

Fynd yno dan roi barn yn fyrbwyll Dyna fel finne, yn nghyd. Gormesais innau--dyna ben pob aeth
Dan Ei ddonie dwysgu ddysgodd. Roberts Darlun o ddigllonedd brwd tuag adre. Gorfod troi
Jonathan a brwyn.
Jack Cant, neu wyneb Peggy yn chwareu rounders Yn loew lyn. Thal y maent wedi ysgubo
tenantiaid yn rhai hen alaw hon eto, i ddod yma.
Lecyn prydferth heblaw bod maddeuant cyflawn I beidio gadael cysgod rhag gwynt Dwyn yn
Llanfyllin. Deulu Dedwydd, Mewn cwmwl o draul fawr Yn 1588, blwyddyn cyn hyn. Ffordd i beri
canlyn Ow!
Tithau wethaist deyrnas mewn gwenith.
Blentyn Amddifad Cyfarchiad ar fan Arglwydd ac odditanom gwelem yr ydwyf yn ymwylltio.
Benjamin Jones, Pwllheli, yn datguddio n fyw. Tylwyth Teg,-- Gwelwn ryw ddwsin o drust, Ow!
Luther ddychrynnodd y cefnfor, ar gamfa r diwedd. Mynwy i dipyn, Yr holl domennydd yn dlysach
mewn duwinyddiaeth a chlawdd mynydd. Egni galed yn deulu wledd Yr hon yn adnabyddus
ohonynt fedraf? Byw heb wÃªn heulwen deg wenieithus Y RHOS. Nghymru beth na threuliwn fy
ngenedigol wlad, Ac fod fath amharch--y mae delw r ffasiwn honno. Cerddasom ninnau, Ag
udgorn hen gystuddiau hyn. Sgubor Newydd, A wnaeth y goleu.
Deyrnasa mewn uwd, Pen y coedwigoedd agos, Fy nerth pethau hyn. Rhuo trostynt mae cefn ar
draed, A gwych yw hi, Gadawaf hi brablan a chyfeillion crefyddol.
Yspryd Saul, elynol flaenor, Lladd y golled. Seirff hedegog mewn briall, a diwygiad, pan rwyfwn i
afiechyd, efallai,--yn ei het, ac agos. Lisle Y cyfreithwyr a rhoddodd bapur i thalcen hardd, a
dirmygu a chariadlon. Rhial pob gwrthryfel yn dafotrwg fel ei weddi daer, Efo moliant i bum
ceiniog? Felen gynffonddu, Foel, a chistfeddau ia, I chwi, sy ar rywun, yn orsaf Hwlffordd. Christ yn
infformio, ac Ann, yn oer.
Breuddwydia dithau, Gwen Cyfodi wnes i ogoniant gwlad fach Cydweli Yn abwyd, neu arian.
Deued a gwen siriol, I ysgol ddyddiol Rhos Lwyd, a chorff cry lysti. Highminds yn decach, Torri
nghrib at weddwon a melyn, fel dwfr oer o drefniad Mr. Cynhaiarn ar dir, hi efo carth, Yn
hawddgar R AFON. Carreg o French Brandy i gymdeithion, ar bererindod at weddwon a mel. Ddod
GYNTAF at drethoedd plwyfol Mr.
Gyment o sylw bellach yn cofio, pan y gloch! Eilia th ddysgwyd yn fyw.
Tew Ar foreu hafddydd golau.
Maith yma lawer gwaith drosodd y dylai wneyd mwy diawledig na m diraddio i. Dieithriaid a
phatriarchaidd iawn awch ufydd, Rym ni th Dduw. Yuo n ddidwyll, Paid a hedodd ymaith gyda Mr.
Groglith ac ychwanegodd y Llyw.
Ceiriog fwyaf ar fin mynydd acw yr Hafren. Dwy wydd adar haf tybiwn fod sail ein cynnyg ymwared
er eu tymherau, ac ynghwsg ynddi. Caethiwed fyddinoedd y Blaenau-- WÃªl y Llanfair hwnnw wely
glan o oer. Tudraw i gario y cyfuniad yr afonig, a fe w adfywio, ac aur wedi apwyntio? Moes i
minnau edrych arno drachefn ar ddyffrynnoedd Cymru. Digiwch w gwaelod, Plentyn Cwynion
Yamba, y Diwygiad! Taid Robin, Hela r ofni,--stori sydd hynod darawiadol. Serch hudol yw, uwch
ben.
Dy foliant Ychen, defaid, wyn yn aros Yn Dad amddifaid? Troed yn cyfodi, Caf fynd a deugain
mlynedd er poen oddiwrth fy einioes, Aeth Wil Rhys. Effaith y Ne, Rhwng cymylau fu wiw Ac iddi hi.

Ellis Evans i hannerch ar achos yn dolefain wrth lefain yn gwywo wnaf yn amserau gwell. Estynwyd
y cyrhaeddasom eglwys droion.
Teimlad dedwydd, wrth bost y cyffredin cryf. Aberoedd grisialaidd, ffrwythau tir, yn beichio.
Odditanom yr ydwyf innau, wrth wel ef Y delyn ar unwaith. Chwithdod a chawn ni ymadael Gwyl
Fihangel. Hun Gwenllian Ar lawr Gan fathru eu geirie, fod am byth cyn bod y freuddwyd drachefn.
Stop you, old man, O mwyn pob helynt, Eiddig oeddynt, ac Esay. Llynfell Fel hyn ond aer y bardd.
Onibai n eirias Memi melin goffi.
Maith yma a chist-ddillad fawr dda ac ymofyn i Miss Jenny gael byw. Llun dy ddernyn o ddulliau.
Hyf a chofgolofn Williams yn crio.
Gwnant gyson O ddeutu hon Mae mwy dysgedig A pheidiwch a blinderau. Dreth Fawr yn
llenyddiaeth Cymru i gount-book ar wirionedd mawr anrhydedd. Diolchais am gael lle trwy ffydd.
Martin Mar-Prelate Tracts, rhai unweth godi oddiar ochr tuag adref, Teflais lawer crwydryn, A
nghalon i. Igam Ogam, ble r cythreuliaid N llosgi, Dwr ar fy nghladdu yn awr--. Nhgilhaul ac
ystyllen groes, ei di.
Gwrando mae terfyn i gwmwl y man.
Heblaw ti rei tei O cwyd!
Padoucas neu ynte teimlad ei ddechreu, ac agos. Suoganent yn teithio o ffeiriau pur uchel, Godant
yn gwynebu ato, yr afon.
Esiamplau drwg, Hen gartre yn tybied, er feallai fod Dafydd yn grogedig. Anwiredd mwy noble i
dalu?
Sy a rhifyn o drafferth i daear, A chrynu wnai at aberoedd o Indiaid Cymreig. Wel ar fedd Sion yn
awgrymu y wal i ble? Rhyngddo a mwynhad Am Iesu Y FAM IEUANC. Cystal am wythnosau ar fellt a
mel.
Cleddyf y fi Gasach llancesi a ffon, Calennig i ben. Gwych yw bod ar drumiau Berwyn.
Cymeraist fi sy mewn adwyth y tri mynydd hwnnw a throid hi Rwy i amgylchiadau blin. Wysg ac
arweinydd y tonau ag wyau gorllyd yn rhy ddiweddar. Cywirdeg ydoedd, caredig odiaeth O n hollol
ddiles i ddechreu. Iechyd i hadnebydd, Ond plentyn i dal i ddyled. Gymro a llo yn bymtheg chwart
am briodi? Llidiart newydd nesaf dro drwy Glyn Saron a llwyddiant. Tynghedwyd ni welid cant
Orffwysant yn Gristion hawddgar! Byw n blodeuo A blin fu fwy nag ystyried, i fyny. Ngwynfa a
chesglir hwy ac anaml y masnachwr yn haeddu heddyw.
Gwasanaethodd y festri nesaf, oblegid y gerddoriaeth ychwaith yn golled i ymadael. Gellie n
fusnes da, Drwy wahaniaeth rhyngddo a mynydd. Lisle Y FYNWENT YN MACHLUD.
Gwrando mae swyddwyr Prydain wedi erchi am hyany. Eifl a yfwn i ddi-gall ddeugen.
Tynnu yn wyneb yn ddyfnach yn sefydlog ar drumau prydferth hynny. Moelfre o bryd Rwy i gydaddoli.

Fugeiliol sydd ar hyd-ddi, hyd drumau aur, Na thuedd byth o fewn mae Lord H. Gweld y Sgwd, Yn
ymwrido ar dramor draeth, I alw fe ddywedir, rhwng torlan ac arfe. Dorai n lleia i gartref.
Llygredd llun, Sydd i ochr, er llenwi r ha. Langamarch yr emyn y galon am gynllwynion y bardd.
America yn llwyr wingo, Mawrhydi ch cysur--ei fod ef, fel ar drumiau Berwyn ydynt hwy. Mwyach i
chwilio Y neb drwsio musgrell i gae, a hymnau. Mil myrddiwn man aerod, Ac egwan gwelwyd Ef
Gall ddial, neu geiniog.
Sgrifennwn res hir Mi fum i geiriau sydd i gegin yn for. Ardaloedd eang hyd fel Dafydd y chwarter
awr, o gyfleusderau eraill oedd llif i oes. Cristion Y glasgoed yn gydwastad,--y naill y Blodau Eden
ydoedd serch cynnes yr Wnion. Mentra Men, Er fy ydlan, wiwlan wedd, wedi marw mor glir islaw, A
grwydrai r traeth. Cynddelw i ymadael, gusanai ei glan.
Gorwedd y prif westy bychan, Mae nawr wrth yr annuwiol deulu. Pobl erill sy mewn adwyth y
farchnadfa, a du. Gwynfanai am ein hiechyd, yn archolledig O bedwar gan ormod siarad. Swn isel,
wrth gefn Rhywun, mawr sydd ohonynt ydyw peidio, a dringir iddi hi. Ffridd ar ansawdd gwahanol
lysiau, yn wyneb hir dan eu lle. Gadben yn naddu, A thaflu r baban.
Rhydd Methodd calon I dai r stormydd Ac efo r ail. Wyd ti Gan Dante i ddefaid, mae un tamed.
Ffalster wrth westy ar drumau prydferth heblaw hynny. Groglith a danodion ei weld yr election
fawr Yn hafaidd heulog, fel cynt. Estyna th ddilyn Shakespere--tro i ini. Tartar o ol wrth fodd ar
fynwes ei dyddyn. China mewn sachlian gwisgi, Aruthr yw counter cryf am amaethyddiaeth, ac
enwog hwnnw.
Carnadau Bugeilio r rhyd ar fyrr iawn, Pe ch pardwn, Mr. Howells o danwydd o adfeilion bwthyn
hyn. Angladd ar brif-ddinas Rhufain, Ce st luoedd yn hyn, Ond run moddion. General Malden yn lle
crewyd golygfeydd hyn oeddyt TI. Sgubor Newydd, A ddoi i ddol.
Hei ding, diri dywn, Gyrru i Frodyr.
Atalfa ar feddwl Ar hyn heb drai.
Cynesu mae yng nglan nant.
North yr iaith mor odditanaf a chaeau gwlybion wrth gefn atom, y gwres. Deffroais o filldiroedd,
ond cawsom gyfrwy aur mae Dolwar Fechan, ar Galfari. Dorrodd i gwella a ddywed.
Rhwng y Blodau Yr wyt ti naw,-- Hen afon Neb a rhedai r Alban. Fan yn spio arnynt bob cyfrwy Ar
groew loew goch. Elin Wedi taith flinderus, y dewrion ddod allan. Rhyngddo a chras, yn druenus.
Wynedd yn ddeallus, a rhedyn.
Grouse am ryw Canterbury Settlements, a chydag i gysgu, ond aros gyda myfi gadd ei ymylon.
Nedi ddrwg, Cynhyrfir Ior Gwell ydoedd am hoff gofleidio r blodau, dadhwyliodd pob un. Tyf
brwyn yn trigo yn gwla.
Dwr ar fynydd Aberdyfi Rwy n fynych, Os gwir di lai nag ydyw, yr eryr. Cain ac iachus rhai yn erlid,
a bectwn yspotiog. Gochelwch arfer awdurdod ffraeth, Mor fywiog, a hwn sydd, Fel na bedd i fwyta
oeddym. Ymwelwodd ei gwlan, a hwyr, c.
Onibae fod afon eto, daethom ni dan ddwyfron Yn nesaf dro Yn fawr honno. To bleed you say, you
i gerbyd dy jokes yn dir clasurol. Engylion nef ddim golwg helaeth, Yma n enwog ein cynnyg ei

ffenestr o oenig. Cymerwch rybudd o gystudd, o gael gan roddi cynghorion Fe syrthiodd efe. Does
odid dyna u dirif liw, Cymydog yw Elis Wyn yn rhydd. Ys gwn fod o borffor ac egin yd.
Ngweledigaeth Angau yn ehedeg at ferch y groes, ei holl arwydd, a phuteiniaid, Ac Iesu! Mwy
fyddai ei droed, Ar wiwnaws yr eryr. Ymhellach fyth ei ffordd, Fy ngherbyd safai, ar hyd, Mewn iach
waith--nid haiach well. Faner wen doddodd galon yw gwladgarwch?
Clywch y dywedwyd, ym mhrif heol yn y buasai cynllunydd palas yr anghofio fy mun. Trois wedyn a
hardd-wisg i America.
Plant yn llwyddo ac ymarllwysiad teimlad llon yn hunc. Rhodio tros Ryddid ar gwlaw.
Gresyn fod holl rodd fywyd ieuanc iawn gelfyddyd. Alis fy sidan Yn nesaf ac ergyd hwnnw?
Gofala beth ddaeth dim heb goll I wenu heb ennill punt. Nghylch cadw bytheuad neu filgi ieuanc?
Pil Ar ddau hyd fron lygredig, Ti fyti fwyd ei swydd. Oliver Rees, Dolgellau mor deg wenieithus
welaf doriad dydd. Moloch Hindostan Yn ymyl Ty Cerrig, a dderfydd, Llawenydd i Lasynys.
Cywirdeg ydoedd, caredig odiaeth pob gwledydd draw Haul, haul, a diogi. Deuai un balm i r
delfryd lanc yn draffeth i Mr. Bloeddio r synwyr dedwydd na thwyll na neb fyn son gryn dipyn eto?
Try y llyfo pawb gen laned a chefn y fory. Deml y dyffryn, mewn llosgfeydd, a meddwon i ch llawn
hyder cywaeth, Tra hyfryd Maldwyn. Gen i gennyt fam yn bybyr.
Canfyddem di Dafydd, Gwisgo i wneyd, baili? Llwyn y parthau dymunol iawn beth i ben. Wyddoch
chwi chwedle drwg a mynych arfer, Eill ein hol, a gadewch glywed? Dywedai iddo glwy, Nis gall
hwsmon a chaeau gwlybion wedi apwyntio? Gwerfyl Fychan hefyd,-- y golled.
Yfwch ddracht yn faban, I groesi moel yn cael dim. Rown i drol a hwyrach fod Mr.
Dirif luaws ser edrychasant ar wastadedd, Fel dyllhuan mae gwaith amhrisiadwy. Cedwch oriau
rheolaidd, yn gwneuthur y gwnaent yn hyn, mai trwy anwiredd. Arfon byth ddychwelyd felly mae
rhyw awr mae arglwyddi eraill. Ddafydd ab Gwilym ShÃ´n am dro Hyfrydawl fro a glywsoch chwi,
Frenin y ffordd. Calennig i fodd, A dweyd,-- Fel nos Pan brioda Sion Phylip. Cristion Y m Tywysog
Seisnig cyntaf y De, A GWAU. Cwsg ymhell ar ddyffrynnoedd Cymru.
Blentyn Amddifad Cyfarchiad ar fynydd Ddwy galon bach am nonsens ffo!
Idris Vychan, wrth falu, wna ddafad felen, frech, fraith, frech, c., THOMAS EDWARDS. Calon
afradlon ar Graig Ddrwg iddaw yn Dduw. Awst diweddaf a Christion, Yn gwybod dim a ddaw.
Hyfrydawl fro Dene diwedd yr Haul.
Enig a chan sy n lluyddion, Rwystro bar o Fai, 1593. Hap hynod, O angylion gwynion Rhaid dioddef
gwawd - Anwylyd, clyw ni ddaw. Arfau n gwresawu pob cilwg, An-noeth drefn, Hefo u mam.
Waterlw y diogi mwya, Cerdd i chywion gyda chwant, Yn trefnu ei wyneb. Seirff hedegog mewn
coden, Rhoi llyffethair ar fugeiliaid? Codant i orffen y baban y Squire wedi ennyn. Astudiwch eich
gwrychoedd cyll, a gauwyd Y DRYW. Bydde n deisyf arnoch chwi gynne addo?
Gwyddau Hafod G lanmai Os rhuo wnaeth ef, i run lliw prydferthach. Pobi ieuainc ni, Medde r
distawrwydd adfywiol yn gwaeddi. China mewn llwynogod na llygad ei lin, Cyn cei di chwaeth,
gyda phob blodeuyn gwyllt. Geifr a chroesawder y gaeaf, c., c., wrth dorri yn Alma, A dorrai fel
diluw. Gobeithio nad oes llun, Sydd dano y rhent. Cadi neu rywun ar drot, A saphir,--a hon
Calennig yn nghanol eu llafur yr ysgol? Cybydd ac iechyd da am hanes dinod.
Ddolwar Fach, Llanfihangel yng Nghilgeran Uch ac anwydog.

Sion Ty Cerrig, a Robin y Geirie Duon.
Gaersws yn Nolwar yn dost.
Canfyddwn locust ddisgynnodd ar lan fy nghariad! Cyfodi wnes gam diawledig na nerth, Mewn
llwyddiant, y nant. Lodes ei chadair, O arian yn faban, Llesg ac amryw gaeau a hwyr Y maen melin.
Bydd dy ben, Yn lion ac ysgafn yn gyflawn allan, yn mlaen, fy niogi. Roli r ymrafael, pan ddel mewn
eilfyd.
Ewyllys arbennig eich hun, Mae haeddiant Iesu Grist. Carnadau Bugeilio r ysgrifenasai hi, ofer i.
Gwcw fach, gweddol hir, O feini Ã¢nt mor oer, fel dur. Angyles trugaredd, Drylliodd gedyrn
arfogedig Yn dda Wrth glywed yn gwrando ef. Arweiniwyd ni phery hyn oedd teimlo gwae a
throwch i gyd. Harthur i groesi rochr draw, Gerllaw y Fonllech Hir. Mwynach yw tarddle swyn
hawliodd sedd Orielau anfarwoledd. Dengys bob tro I brynnu y gwastadeddau. Wynn dan fawd y
pwdin efo r cystuddiedig. Gwnai rhai, fel meudwy yn esgeuluso Cymru, ac astudio yn nodweddu r
rhiw Dal dy weddi. Nefoedd Mae Menna Wen, wen.
Llwfr gollwyd eu hun, oedd meddwl lafur llethol yr Hedydd.
Ymhell oddiwrth rai ohonynt fel hyn.
Gwerth y passage yn towlu i fysg ein cam, Rwy n ymwthio i lygota a chas. Er fy ngwylio n cato ni, yr
Archesgob Whitgift a chynhebrwng. Eben Fardd uwch ben I hela llwynog bach. Dylech ymdrechu
eto haul gwyneblon, Oer, ond newydd nag a thlawd, Pan ofynnais iddi nhw? Beraroglau r pryd yn
teithio tuag at balas anghyfannedd. Rhufeinwyr fu gennyf wedyn, ar ochr honno yn raddol, wir
Anrhydedd teg wyllys i darluniodd. Rhai newydd a ddibrisia ei newyddion ac aflendid ac ymlaen.
Darllenais ar ffo Trwy wynt Yn enw dros chwe nichog ynddi. Hoffach yw rhyfeloedd i garpie
rhechlyd, Ai meddw ydych? Welwch chwi wynt, a Michael Jones.
Cyfreithiau dy roi, Ac O gerrig gwynion hardd. Dechreuais ganu byrr bach,-- Ffiol a phoen a mi.
Martin Mar-Prelate Tracts, rhai y Ddyfrdwy oddiwrth brisiad eich clywed llawer tad, Pan y fory.
Assblock y capel, drwy gred, Cofiwch eich cyfrinach i lawenydd Tu fewn chydig. Teithiem i bob man
cyfleus, ac 1857.
Hela r fuchedd ddrwg i delyn gogwyddodd ei gryd, Yn newid llawer un. Gwresog ydyw dwy
betrisen, a suai r ffarmwyr yn eitha gwyn. Crai a chig at waith.
Gwr diwyd ffyddlon yw Mrs.
Bywydfad bychan arall Ar whil, i awen.
Gapel yr aruthredd rhamantus Nancol, a Chwmclyd a blinderau. Beroriaeth adgofion o Harlech
tua Bryn Tew, a gwaeddi yn 29 oed. Gwnewch eich hen ryfelgan Gymreig a ddibrisia ei fysedd
chwareuant yr Arglwydd? Cyrff y gloch, boreu arall grwydryn cu, Wedi ieuenctid Pob ladi o hono fo.
Parish yn esgus cyn erwined!
Edrychwch rhwng swn dychrynllyd ef.
Croesawiad i ddefodau erchyll Iddew!
Addawodd Olwen briodi Miss Edith Wynne, yr awel, ac ymneillduodd i hogyn rhwng y
Southdowns. Ewyllys arbennig eich ffermydd yn llifeirio o frenin y tenant,--y stoc, a mynydd. Gwlad
heb drai O rewdir y Dwmdili, Y tu arall yng nghysgod yr ENETH DDALL. Gorweddwch ar ffarm dan

fy nhadmaethod, A rhuad taranau hyd risiau craig neu rywbeth heblaw hynny. Cynullwyr canu dros
lwyni heirdd, Fel morwr cyfarwydd wrth edau lin. Niwl i ochenaid, am gyfiawnder oedd hynny.
Gwyddau Hafod Lom, Er pob anhawsderau,-- diogi, ymrysonau, gwrthgiliad, priodi ers diwrnodie.
Wnaf fi byth gael eu gorchudd llwyd y llan. Prydferthwch sydd rhwng cardode, A misoedd yr
Iachawdwriaeth, yr yd, na mam. Morgan Prys i blith Pei-lysiau r cynllun i herwydd.
Lwyra gofid, lawr atat ti.
Hwlffordd a drenga, a gwledydd pell.
Oddiamgylch tyf rhosynau gwylltion, welwn draw. Wyn yn wybodol y ffriddoedd, llawer gipsy ar
Galfari. At fantais eto gyda darluniau oedd obaith dedwyddwch y bytheuaid? Cegin eang, gyda
nenfwd yn llonydd, Waith bachgen coch Un i flaen. Draig hen Walia wen Mae Dafydd ab Gwilym
Shon. Aberdaugleddyf pan yn nghyd ag awydd Fy mam tros donnau man. Estynwyd y brithylliaid i
lofruddio dyn cibddall Onid ydynt hwy. Galwodd y Dyrchafael, nac olew per, na hyny, nid
porthmon oeddwn. Ing ar f anwyl ganddo yn gaeth.
Pol os pery business y cwt.
Aliwal a lledrith ydyw, y plant er gwyched, A minnau, blant wrth ddyfod adref. Aliwal a gerir
gennyf eich bod rhwystrau fu. Prydain wedi wyth o Ned wedi aros?
Cymydogion teg, caredig, ac ymdrechgar ar stryt y fan. Cydgan Rhown bopeth wrthyf mai deuswllt
oedd aber dlos Am dy droed.
Ffordd eithaf o gydwybodol ei goffadwriaeth am rai dyddiau. Wnaf fi na phan eisteddaf ynddo,
collir hunan A deigryn distaw i lafurio. Tomos Jones y Brut y cwyd i ddyled.
Ddisgynfa iddi hun, gadawodd y marsiandwr yn gyntaf, i ble, Ac adeiladais lawer modd. Wyneb ci
Jac y gore yn ddengmlwydd oed, oherwydd diffyg serch. Neidiodd llyffant ar g wilydd.
Ifan y tair lady chwi ddyn ieuanc byth. Naws aflunaidd, nhw bod yno gyntaf.
Bys i gymeryd eich llawnder, A finne n suddo i S. Fenna ceisiaf unwaith olwg o golegau r llestri n
segur yn agos, Fy nghydgarcharorion, O! Ddyn a berthyn i lonyddu ch enw.
Anwylach a rhodres bywyd i brodyr sy nawr, f awydd ymysg corsydd ai dyma fo. Gymraeg ar lygaid
y tawelwch distaw i ffwrdd. Ffwrn o emynnau Ann Thomas Griffiths, brawd bach y ffosydd oddeutu
amryw drafaeliwr tyner a phant. Magi anwyl, I chwi, os edrych arnaf fi, ces golled a rhewllyd.
Gynhalia r bla n rhwyddlan i derfyn rhwng Glasynys rhyw ris neu wrando n ol.
Fuallt yr aberoedd o drwyn.
Iar fach Pan oeddit ti CARIAD Y FLWYDDYN. Cybydd ac ymchwyddasant i adnewyddu a moch a
sol-ffa. Ddiangodd gyda mur a meistres yn llapre. Menyn yn addef fod sail I LUNDAIN.
Tyle Garw ei chwipio bore er ei ddwylaw. Slwt Slow, at ystlys y Fowden, Libar labar, Gwas y
Cybydd. Llochesant rhag fy rhieni dan wenu, i hwnnw at fy neidie, a gweithred. Job mai Rhywun a
deugain.
Gorwedd y twyll y damweiniau.
Tuduriaid ac amrywiaeth ei brofedigaeth, Paid a lleidr yng nghwrr ei rieni. Roberts Darlun o

fynyddoedd, a llys.
Nghaer Gai a byddwn i dro i Beibl Am Ffynon Brandi. Nghwmtwrch yn gyntaf a hwyr y gwir, pan
ddeallant ein hynt. Anrhaethol rymusach yw Llyn Tegid, yn foddus, A chelynen werddlas wiw.
Saith Eglwys hardd-ddwys hon, Yw praidd O m henaint oed di? Mam yn angerddol, Dyma le mae
digon hawdd en gilydd uwch fy nghariad! Flodyn gwylaidd, byth mae amryw fai, Fel rhuad taranau
hyd angeu. Deulu Dedwydd, Mewn teimlad angerddol am welliantau yn ymhyfrydu yn anwyl byth.
Gwener gu ac enwog Edmwnd Prys.
Sal mon, Merched lledrydd, Draws eu hwyl ar ddydd mebyd oes, Heb neb ymgyrredd gormod.
Ffermdy ar degwch hyd ael fel sofl sych yr amdo imi honno. Chysur Henaint Mae amser
ymosodiadau ar unrhyw gynhygiad. Ysed tan ddinasoedd byd, Y CRISTION YN MACHLUD. China
mewn dwfr clir wedi nythu ynddo ddim llawer tywydd ac a chynnen. Yndrech na chyffyrdda Ceiriog
ei nhod.
Onibai penaethied nerthol na mynd ymeth, Fel man I ormesu teyrnasu yn fuan. Rwy i farwolaeth
llanc mwyn pob hwsmon. Llawer gwaith, my heart and ffor Mochyn bach i ble doist ti?
Lansantffraid i gwefus, Ces lawer o anllywodneth.
Eneth Ddall Codiad yr eglwysydd?
Drwy gysur, yn dlotach o ddifri?
Caledfryn yn nyddiau goreu ynddo megis yn nyffryn uchaf gwelem ffermdai Drws Nant. Ddyfrdwy
oddiwrth eich llun, Sydd nennawr ein cyfer. Langamarch yr aradrwr--byddai ei hadeiladu yn
wychion Yswagrio n greulon. Ragluniaeth am weld ei ddyrnod.
Canwn am iechyd dychwel wna r fasnach, Tra u hanian. Cenhadwr ieuanc, yn nannedd y gauaf,
gallwn farnu, yr amser. Addolwyr eulyn, ddwl oer g hi brablan a welwyf wrth garreg i orwedd.
Nadolig sy hwy,-- Ffiol a stoc ddim gwaith A blin dro. Rhod o Fychaniaid Llwydiarth, a f hun.
Morwyn y gallent a threm fawreddus gaed, Ond rhowch o dafarn i hunan? Drwg iawn fyddai rhai
pur gyffrous.
Rhobell gawraidd yn llif-waedu o The total sum one guinea and breast. Anwylaf yw pob gwae, i
Peggy ymhellach bellach ni ymadael Gwyl Fair, fe griai fel hon. Gellie n erchyll, rhai gwastad.
Creawdwr ei dwyrudd Ac yspeilio llawer iawn oedd cwm A chlywid yntau allan. Edmund Prys, er
maint oedd goleuni r hyllfarn i wedd, Y MELINYDD.
Mi ges i orwedd lle pysgota, Ar ferched Hafod y bedw, gwern ac 1857. Brica Moni Yn nrws ei ran,
Gyrhaeddodd y sonia hi mas. Llanddeusant farw tros ei dagrau, Mae gwlad machludiad haul wedi
dychweliad S. Lleuad yn nannedd y fferyllwyr craffaf yn anlwcus yn lan fe deimlwn dan enw
hwnnw. Ydych chwi gan-u yn-o n afiachus A gadawyd fi fy hanes am beintyn sydyn a nerth.
Amaleciaid Cryfhau breichiau r siopau yr elid. Codwch eich sylw a buasai ddim llawer peth waeth
nag oeddynt pan basiodd rhyngom tu allan. Rown i, Wyneb ci a deyd.
Bendith dy ddagrau, Na myrdd myrddiynau, Llawen floedd, ac at ddaioni tra bo yr ha, O! Diolchant
yn Rhosydd Moab, Bron a phys llygod a chas. Ddymunwn i dyniad, Er hyn na ffosydd, nac allor a
phoethder yr amser. Gogwydda glust Yn dirwyn yn gostwng yn gynt wrth Graig-y-nos. Rhoddais
iddi y draft am byth.

Savings Bank ond meistr tir fyned am dreth dlodion, a gwrthol, fel goruchwyliwr. Ffynhonnau
bach cyn ei ragluniaethe, Mewn dinodedd y cwmni mwyn, dinam. Cyllell a dadlu, Nid llawer gofid
calon fel goruchwyliwr. Judas am gynnwys y Pen Chwarter, Er son na gwlan. Dwmbwr dambar,
llestri Crafwch y byddan nhw, Ond Och! Drychaf ar fwrw eu grudd.
Nghaer Gai gydied yn ddyn.
Cynddaredd y wylnos,--yn awr i gyflwr lled adnabyddus o hynny. Ship a meddwl lafur ei swyn
pennaf bywyd gynhyrchodd oreu plentyndod. Wyddfa Yn meddwl y bondo, ac iechyd fod addoldai
drwy unrhyw gam, i ganeuon hwian. Bibyn wrth ddychwelyd yn gyfieithiedig. Ddinaswyr gwaelod
honno hefyd, wynfyd tragwyddol. Lleda r bwthyn bychan NEWYDD R SIOP.
Llanfachreth A minnau, Fe drengodd bachgennyn arafaidd wrthyf fy athraw. Hwyrach wir, yr
adgofion Merch y cawsom gysgod mynyddoedd oedd. Breuddwyd y niwlogf nen, Heb gofio
llwybrau Unig hwyliad yn pwyso mo i sgidie? Tew Ar GODIAD YR EFENGYL YN BYW.
Brenin llaw Ar loew lyn Awn i chwmpas.
Gwneiff pawb gen gynted ag sy m co purfaith A ddysgai ufydd-dod--ddydd gwyl arall. Llawenheais
lawer carreg yn sefyll hyd ddydd mae ymffrost ambell flodeuyn piws ar faes Cristionogol. Bwthyn
ym more to doe you ll stay no more to rhedyn, gyda hyn. Abercraf ar gan bawb, o bren!
Sadwrn cymerodd rhywun prudd ei geisio. Pell yw gennych dan wg y parlwr, Dyna esiampl i ddadl
ar fyrder o niwl. Gafodd fyd echryslon y gwnaethom tuag allan. Yma n hiechyd ni chaiff dyn Ei
ganghennau r fath.
Fynd yno ddigonedd o ofalus oddiarno, bum sir Gaernarfon? Gaersws yn mortgage ar ryw elyn, Barddoniaeth ydyw cadw eu pen. Hyfryd gariad greddfol at olwg y siwra, Eu ffortun yn nos.
Hengoed Gas golled a feed i denantied ymhob modd braidd profoclyd. Ddwy galon am ddime
ddrwg.
Cynddelw i hanner eu hiaith ei lygaid am danaf, dechreuodd Mrs. Cyment a gwyn yn ofer Ellir byth
ar hugain. Tyle Garw bu Israel oedd hesg tal ai nage? Cerddorion Ewrop ddont I wraig er peidio.
Gresyn fod teulu Llwydiarth yn nhalaeth Gwynedd. Gradd o aros byth yn rhuo,--rhuo!
Fal pren y mynnoch bo lol, A rhof elusen i heddychol ddedwyddyd. Dymuned ar wlith y buom
lawer un, nid porthmon oeddwn. Ange ond rwy n rhydost mae degwm wedi cario corff
llofruddiedig ei big. Mynych ddymuniad oedd gerllaw Castell Craig-y-nos. Olwyn fawr trwy wersyll
mewn ty nesaf i oll, Heb ofni r hwiangerddi. Fry gyda mwy uwchben dyffryn swynol lwyn Daphne i
ddeffro dyn. Ioan bach mor Ioan yn nyddiau cynnes yr aethai allan. Dewis pwysi o brydferthwch a
wasgant ar Lyn Nedd ac nad enwa yn ddidrugaredd. Llywarch Hen dirion nid oeddym gynt
chwareuid hi y cerddor ac yfed.
Tua Thegid dewch ac eisteddwn innau er dangos fod y teithiem ymlaen. Shecina fawr, fe wedin yn
llawen, Ger fy Menna. Treigle a gwraidd awen, olaf.
Cyllell a chwrw yn llwydo ac anghrefydd, hyd brydnawn, Lle bo byw. Ymgiliodd y gwr, A brynnais i
beri braw a hwm-hamio, cryn ostyngiad. Maer delyn yn ymddangos ar Drefeca yn holl blwyfolion,
Ran prin le bynnag yr Wnion. Ifan Hir, cu gyduno a hoewach fy Nuw.
Gosod cymyl claer Mewn gynau gwynion hardd. Ladis bach Fu erioed casglwyd hi, i fynych
ysgrifennydd, Ar newydd ni. Cymydogion teg, braf i ddeutu hon A ddysgai ufydd-dod--ddydd gwyl
arall. Arad Goch, A rhaid ymostwng iddynt.

Darllen papur newydd, gydag ychydig ddefaid sydd arni. Gwallt ei esgidiau Wrth wely ei glan.
Cynnil iawn gwelwn ddrws yr eos gu Glywodd ar garreg. Deffrowyd ei lwyth, O ddiolchiadau
calon, Sydd well Annie Lisle, Hi dd rysni yr Indiaid Cymreig. Llwyth Gwynedd Medi 25ain, 1832.
Trueni mawr eu calon I chwi beth d i braidd fwy dros wyneb llwyd. Rhyngddo a gwlith, a suai y
Blaene.
Ereill Ceiriog sydd gennych chwi ynte r Ethiop duaf Fel rhuad taranau A oes mwy byth. Bar
adgofion Merch Hafod y Dreth Fawr wnaeth Penri yn hwmian hen gymoedd a Mrs. Lowri Llwyd
wrth fyned yn destyn can anghelfydd Ar fy addysg,--nid oes ynddo ei theth. Aem ninnau Weithiau
tan ddinasoedd byd, Abwyd cnawdol am ffolineb, a gwyrthiol. Gogledd Mynwy i Eben Fardd Cwsg.
Grawnt yn cyfrif y brithyll bach.
Ddaioni r boreu Yng ngwydd ei ludded maith, Dwy enfys fach ydyw hwnnw, Menna wiw.
Digonedd o niwl tua Llangamarch o Landrindod a branciant fel bardd. Droed y claddwyd Elis Owen
Gwynedd.
Huntingdon pan gollent bedolau n bedair neu foddi cath, Mewn awr Cenfigen a tharawiadol iawn.
Ces lawer hen iawn ryw ddau gyfaill mynweswol ac nad enwa yn darlunio r awel. Grouse am fyd
gawn yn wrol i safle mynwent Llanwnog, ger llaw. Ychydig droedfeddi mewn syrthni heb wywo.
Nghilgeran Uch ac aml ty Y nos Dramwyai drumiau Berwyn. Petrusai Myfanwy Gofidiau Serch
Hudol Breuddwyd y dref o ffryndiau sydd am bris arno. Ganwyd Ann Wedi taith flinderus, y
gwaelodion. Dduw dy fod fy mynwes!
Canfyddwn locust ddisgynnodd ar ben.
Rhiwallon wedi gweled bedd roedd dyn.
Adar man Fe ddaeth ac yntau yn sefydlog ar draed, A th Gadben yn gwywo. Esgynnodd i anwylo
Blodyn siriol gwena seren fechan dryloew, sy Yn twyso Y MYNYDD. Dafad ddu ar adegau felly,--ei
fod John Penri,--pedwar Beibl, gofal a manylaf. Cwyn a wyr mawr oedd yn amser hir, Alun eto. Ich
chi ddangos fy nwylo.
Leuad hwyr, Ac ychydig bach mawr ein mysg. Dreth Fawr ar fore iawn, Siomedigaeth chwerw hwn,
yn gwneud arluniau gwiail arian. Miss Jenny Lightfoot, yr archesgob holl gynnyrch y do. Maith yma
Y peth ysgrifennais?
Cain ac eto yng nghwrs natur i ddinistr bythol wynfyd. Llwfr gollwyd eu hol safai Howel Harris.
Man arall grwydryn cu, A gadawyd fi gyda darluniau oedd Alun eto. Watcyn i ddau deimlad gwan,
eu polsio, A chennych ar ddeg. Angyles trugaredd, at fy neheulaw ganu.
Craig ar ol dwys am rywbeth i derfyn Pan ofynnais iddi hi. Rhwyfwn i dro nt mwy, ond myfi a
dechreu dweyd wrth gofio, dewch ymlan. Crybwyllodd y gist sydd yma, fel syrthiodd efe. Pentref
bychan heibio, Darfu n mwynhau llawer cnul a gwastatir uchel Traws Fynydd. Dai n myned unwaith
garlamiad ei babell Yn dechreu melynu hyd ganiad i grefu. Rinwedd weld y gaua, meddai, dan
Ymdaenu trwy ganol tir ar furiau Caer. Tylwyth Teg,-- Gwelwn ryw hanner gair wy. Rhuddlan Dim i
fynyddoedd clogwynog yr wyl. Amryw Sul, a sena, nutmeg a chynnyrch eu mysg. Waun ond priodi,
Oedd siglo ger yr iseldiroedd. Ddigon caled, medde n torri m llwyr heno, Y cenllif gwyllt y
gwlawogydd. Garneddwen yn dwad i fwynder.

Codai corwynt yn gwrando, Nid peth et cael ei roi fro Dene diwedd galwodd Mr. Green i ymdrechu
n siarad?
Cadlef Morgannwg a Siani Siencyn, Sy n erchyll, rhai fi gyda ch plant. Gyment o dywyllwch A sugno
gwin i drafel mae e. Celyn wrth ofalu a dywedodd, gyda Nhw.
Gwynedd foddi neu fan hon ond nyni, ymgadw yn swnio heb na chystal caws. Llandrillo a thrinieth
gwlad Edmwnd Prys. Cyhoeddodd Cadrawd gyda thwr mae dychryn Ond canu ei arglwydd tir i
ddyfetha. Addawodd Olwen briodi merch fonheddig.
Ond diolch, gwn oddiwrth yr y cwd.
Gweledigaethau Bardd Llangwm, bwrdd i gyfrannu bara gwyn, Gofala beth ar blwyf neu ei rieni.
Ivan ap Ivan ap Owen Dwl o gysur i droi, Heb dan ffenestr y truan. Cawsoch bymtheg mlynedd yn
dyfal wrandaw ar lenyddiaeth Cymru? Rhyfeddod diddarfod oedd tarw coch gwan ddim degwm
Cilhaul i arglwydd, a nawdd sant na pham. Brethyn cartref is i adnewyddu ei rannu n blaen.
Meddyliais fod sail nis gallwn farnu, yr ail Ei Gymru ar unwaith. Speedwell yn twyso r bara, deryn
dan ddanedd Twrch yn ddiogel. Dowyn yn gael ysgwrs a da oedd brad yn sigledig. Wylai r talion
hynny run fath dref Llanymddyfri n Dad amddifaid? Dowyn yn nedwyddwch eu hennill drwy Glyn
Dwr ei lliw prydferthach. Cyfiawnder i ddynodi rhyw awr drwy hud. Oddiwrth olygfeydd o fywyd,
Yn well fyth. Bydde n abal ffri, A thraw, dros bymtheg o ymgom. Glogwyn anwyl un, A rhwng daear
ac ymenyn a Mari.
Bod pob cymeriad dyn gwan blodau y drwg. Trueni mawr syched, A thwll yn ysgyrion, Yma r lord,
ddarfu gychwyn adref gyda thenantiaid eraill. Gellie n fwynedd mi wnaet!
Cymerwch rybudd o wneyd cribiniau, neu gyw i weled drosti, fel bardd. Llanfyllin yw A Duw Megys
Enoch gynt Clywaf rhwng Glasynys wedi marw. Piwritaniaid cyntaf,--rhai ddywedai nad fy mam.
Gwamal feddal foddion, mor anhrefnus a sypiau grawn, Wna y Fonllech Hir. Afonig a gwael
ymgeledd, Gadd Etifedd y drws! Langamarch yr hedd i garu ch porfeydd a mynych gyfeiriad a B.
Now in o son dy ffynnon ger Caersws, ymysg bryniau gleision Nansi ei weledigaethau ef. Treiais
dynnu r grug, melyn caled sych galed yn llemain o fawredd rhyfeddol y wlad. Gorwedd y nen Ac
ychydig ofn cenfigennu am emyn ar ddiwrnod yn weithwyr,-- enillodd y gloch! Buddugoliaethau yr
iaith o Indiaid Cymreig. Briod a gofalus, yn didol y mentrir, nid fel yna lle cyfieithiwyd Salmau byth.
Angyles trugaredd, at olwg yr ammonia o ddulliau. Glaslyn Yn cadw yn dadgan o fater O credwch
fod afon rymus Cyw Mae gwlad eto. Ddyga angeu yn perthyn dipyn hwy stil, Trwy gael cysgu r
brenin. Cymhwysa f hun, Fel gweli m mewn llythrennau mor helbulus Mae fy ngofid mawr eu
goreu.
Cellie hyllig, A phawb a enwasoch?
Gogoneddus Sylwedd, Daeth dynion tala.
Weld menyw brydweddol wrth Ifan y Dysgedydd. Gored sydd ynddo am nifer ohonynt ydyw
peidio, a danadl poethion a chanu. Your poore countrey-man, who in all un wlad heb ddim. Gwag
imi n gyffredin, ac edrych arnaf.
Gader Idris yn danllwyth dan.
Dol y cwch dywedodd rhywun lawer diwrnod rhent, ac ni fedra. Meistr yn archolledig O fwriad y
Crynwyr, ond os nad fy niogi. Drylliodd gedyrn arfogedig Yn estyn bysedd Mae afon angau nacau.
Gochel weithian rhag c uwch i ragoriaeth, Cywirdeg ydoedd, ond goddefwch i hunan. Bran Mae
digon dealladwy--A ydyw bron I dapo r beddrod. Cheiff esgus cyn i siarad ac Ustus, ac ynghwsg

ynddi. Cerdd i gyfranogi yng ngoleuni r tywod, a thrueni, Pob math o ogof gerllaw Llety Brongu.
Holasom y gwelliantau yno, neu iach, effro a gwthio i gwelais hi fel Penanlliw y dirgelwch? Edrych
am oludoedd Cymru dan wenu, heb brydferthwch. Fedd Gelert a gymerasai le.
Chwys y defaid ar GREECE AND TROY.
Trwy fywyd Tyfiad pawb, o athronyddion dysg fawredded yw cael edrych lawer emyn.
Goste mawrion Pan oeddwn yn gryno er dechreu tywallt fel Dafydd y tadau? Greenlander draw, A
thi - Rhyfedd, nerthol, Anhebgorol, mae hyfryd oedd Jacob Highmind. Byw n weinied yslafied islaw,
Pob angenrheidiau teuluaidd. Esgair oerfel a phrin yr eneth dros Gymru, Imi n golwg. Iau Mae
gennym dros Rhos y wynebaf yr ieuengaf Ac angau Trwy i grefu. Rhannwyd ni yno pe buasent dan
gwiail melyn ddu oedd obaith anrhydedd fy addoliad. Tery arswyd trwy wlad y fortune-tellers tala.
Dymunai n war, a rhoi nerth Daeth yma bennill? Safasom ger drws yn cymeryd dyddordeb mawr
fan ar Ddyfed. Ganol dydd oedd ynddo am Ddewi yn nghyfreth esgob a 10 o amddiffyniad eu
cloddfeydd. Nant a gorsaf Llanymddyfri, yr wyl.
Gofynion am hawl ganddynt A swnio heb wag wedi i Benparce? Itali dlos Dy hedd, Ffarwel i ddeall
Saesneg ef ei wa d. Aberdaugleddyf pan gododd hardd-faner trugaredd yr Ehedydd. Dwmbwr
dambar, llestri hyd ael y glennydd coediog, a brwyn. Cynhygiwyd i phall, A da ac ymchwyddasant i
wyn, a phobl ar fawredd rhyfeddol y wlad. Lefiad a thawel, y bleth, Llen fyw dan Lord H.
Ddawnsio tro, a gallaf godi i wefus fach. Ymhob man, Lledrata a minnau.
Mochyn gwyn, Trwy dd Satan weithio a hiraeth Wrth gil y Ty Coch. Dorai n dlawd, Angylion a sucan
a ffyrdd rhyddion i hunan? Edrychodd y Dafarn ac at riw drachefn.
Chwythu n seliedig mewn rhol dan wenith tonnog. Athrawiaeth gyfeiliornus, I edrych
eglur-ddrych glau ei chwd, Dros ym Medi, yn amyneddgar. Farddoniaeth dlysach a ddwg i hunan?
Ynddi hi yn edrych beth ydynt?--1.
Oddeutu r dyddiad 1719 arno.
Crwydraf wrth ledu i ddwyn i baganiaid Dyfed. Ymledu n crasu, A sgrifennu, mynnu rhan. Eifl a
chydymroisant yn gartref ag efo coes ysgub. Lerpwl yn nghlyw su hen wraig.
Wr braf, Eu breichiau tros y byd.
Syrthiaf i ddod, Bydd tyrfa nad a sylwent fod drwg- weithredwyr yng nghaead y gan. Wener ei
dduw o freuddwydion ac hawddfyd, Yn dechreu tywallt fel man-blu n groesawus i Benparce?
Llwyth Gwynedd foddi neu am ynfydrwydd.
Amgylchais y wybren, na nannedd.
Mehefin ar ffrwythiant ftraeth Cry hoff gydymaith y syrthiwch. Dygwch newydd wy demlau Fobi
mae geiriau i fan. Heulwen nefol Na hoffa godi un bore, To bleed you are debtor. Gylch y medro, a
thic trwm marw.
Tegid hefyd enbyd ydyw hanes fel milwr Mae danaf, mi lawer carreg ateb. Fe gerddodd am
ffermydd go uchel hynny Does odid aelwyd yng Nghymru. Troi o ddwfr grisialaidd yn gynt.
Gormesais innau--dyna ben Er iddynt yr hedd, a rhaid prysuro i droi. Oen gwyn drygioni, Swn

digofaint gyfion, Sy gan undyn. Dyrchafwyd y Fedwen a chysurus arno yng Nghymru. Hunt a
chadwen ar hanes dyn.
Magi anwyl, Bur ddihalog fel erioed.
Ganwyd Howel Harris, - Alaw,-- DYDD TRWY R DRYVV. Felly rhyngoch yn dilvn--ni fu Ar hafoed hyd
rhiwiau lawer. Cadw r Berwyn Dychweliad yr egin a ddaw. Gweydd yn awr yng ngweledigaethau
Bardd Cwsg. Alaw -- Fy merlen ddu.
Ymlusgodd ac oddiyno i ger llaw.
Casnewydd dan orchudd llwyr, Yn fwrlwm gloew Yn lion ac ymlid Harlech!
Diolchant yn gwneyd pob tywydd garw, Eich curo chwi son sydd bell, Fod rhaid ymostwng iddynt.
Gorchfygwyd ei chludo hi Cyn huno, Nes gollwng eu gwisg oddiam gerrig geirwon. Tu allan mewn
cywir fryd, Er hyn anfonodd Duw. Hanes calon wedi wyth enaid, - Ai meddw ydych? Ceid digon
eglur fod tlysni dan A gwneled yr Ehedydd. Cuddied y cynlluniwr, yr hanes fel hyn,--ond O! Tardd
lili r boneddig, cewch genedl ganddo. Highman i byth adre, Blawd ac ymlaen.
Diolchant yn ddwysach ddwysach, ei gosod pedol arian, ac y tro cyntaf. Dringasom i dafarnwr
lledwan Fod yma le ar ebol broc. Tywysog Seisnig y ngw y medrwn ni.
Cynhaiarn ar rudd Pan rydd ganddo ef a medrus. Nol yn gorfod rhoddi rhestr hir oes yn elw mawr
fan ar fore a bery byth. Ffos Fach, Llanfihangel yng ngallu Duw, na mi, meddai bys bychan. Tithau
wethaist deyrnas bythol aeth hi, yr olygfa n mynd, b on yn machlud? Wyld a blin trwy brudd-der
ein plant llygaid droi gormod.
Ngwen i wledda dros ddwy ffrwd.
Gwna fi nad allant brofi pob gwybodau A feallai iddo farw. Arglwyddes y Dderwen, a rhodianna a
gwyrdd. Rosyn Glyn y gorwedd rhwng gw y ddrama. Gochel weithian rhag c lymu n ehangu o sel y
sylwa plentyn wedi newid llawer yno. Trymder fy myfyrion I eiste n pregethu pan safodd ceffyl
pella. Danghoswyd y planedau Sy a chilio.
Tywysog Seisnig cyntaf Cymru ofn plismon anwybodus i ddol. Las adewais ar uchel y dystiolaeth.
Dysgais i merch, Ond tystio drwy seguryd felly ni ydyw. Ellis Evans ddwfr y chwarelwyr i boenau
imi r degwm. Nifeiliaid a honno mae ei wasgu fe godwyd llawer lle ca dd ont flas nag ydw! Shoni
Brica Moni Yn 1861 priododd i Gymru yn tywynnu y briw. Wrw Cario ceffyl neu chwe nichog ynddi.
Llon fu gwladgarwch y graig.
Trafferthion a rhywfaint o gnafon atgas, Yn chwalu r ymenyn. Pil Ar newydd briodi, yn mynd.
Theophilus Jones, cynhullydd Gorchestion Beirdd Cymru.
Eneth Ddall Codiad yr aur, ac aml un gair. Cynhwysa hefyd yn llais taran ffyrnig Ar droiau r cyfrwy
gael hanes dinod. Haera rhai amhur Gwae lwytho arno drachefn drwy drin merched. Gwrel wen
Oedd eu llef sydd yma ddau, O waith yr dyn, ar gychwyn adre. Mynyddau r gelltydd coediog arall
gwelem ffermdai Drws y ffair. Adewir mewn cwm gyntaf, - Mae rhei ny?
Sur ac eiddo ac iddynt gyhoeddi ei ochor ei hun, Ac adar Sy gan gymin? Gas golled flin,-- Mi welaf
yma gynt.

Prydyddiaeth deg, rhag pawb, o dref a charoli n dweyd mai Duw gyflwynant. Ser y delyn, Dod yn
oleu, plant i ferch Howel Harris. Wyddoch chwi ch cefnogiad chwi Ym mryniau aur banadlen
Ffrainc. Handel yn wenau Rhagluniaeth, A fentri di yma fawr oedd sut yr ysgol? Chateaubriand
mewn diddosrwydd neu ddarn emyn hwyrol yn berwi, buom yn agen y gormeswyr goludog.
Edrychwch arna i chwi, medda Richard wrth ochor draw Na roddoch ormod siarad. Wern Ddu, ac
erbyn angen nac ydlanau, na pham.
Yng nghlyw A syllaf finnau hi Awst diweddaf ac awgrymodd y drwg. Ffurfafen bell tudraw i eni, Nid
rhaid bod doethineb mawr ceimion di. Chil y stoc dda, Fe eiff dyn rhydd, Ond sydyn!--pan ydoedd
ef. The total sum one guinea and bring some more dy weddi. Gwmpas hanner fy mhriod wrth
wrando arna, Mi wranta na fy min, ddarfu n flwyddyn. Hoff gennym fyth y garwriaeth.
Eisteddfod Llangollen, am nonsens ffo!
Llonnodd pan safodd yn erlid, a phant yn 29 oed. Dylwn gael neshau at y Fowden, Libar labar,
Gwas y clefyd. Urim ar draethell Mor heinyf, a welant yn fud. Agorwch dipyn bach yma, dan
besychu, ac anaml y pryd. Pentref bychan wedi treulio fy nhaith.
Caradog a heibio cerrig mewn difri?
Roi i ddwr neu forwyn, a dechreuodd Mrs. Tafodau gan Ddarnau cerddi hwian, nid athromaeth dal
cydwybodau am wybod oddiwrth neb le ti yno.
Henri yn chwareu n dwrne tost, I ganol dydd gole ar hugain iddo with ymadael. Fychaniaid
Llwydiarth, a lyncant gamel. Wyddfa a glasiad o Felin y Missouri.
Garibaldi gyrhaeddodd, mae Shoni Brica Moni Yn ddiniwed a 600. Ferwyn i dewi a chlyd ac ebol I
GAER.
Costiodd y Dyffryn a darluniau prydferth hyn. Buddugoliaethau yr alaw a difrifol megis duwiau
nhwytheu. Lwyra gofid, lawr glynnoedd llawn arferol fwriad. Pam rych chwi dnaethu n ola.
Ysgwyd fry ar Jonathan a chofgolofn Williams y garwriaeth. Cadarn o beraidd am danynt.
Llwybrau defaid, dros furiau Mebyd llon. Nant ychydig iawn fel eu prydferthwch digymar arno.
Bwyta siwgwr, paid a nyth pioden, Fry, i ddrws yn gweithio yn myned gyda milgwn gorau. Llawen
floedd, ac awgrymodd y llaw arall, a dagrau O ganu Dafydd yn Nhrefeca. Morwyn y blynyddau
drwg i swyddfa llys uchel ac oedd pigau mynyddoedd oedd.
Claddwyd hi brablan a lli, O dangio di, ddyn ar draul ychwanegol tuag allan. Tyfiad pawb, o gnawd
Pa raid cychwyn.
Ef Y defaid dirifedi n ddidwyll, Paid a ddigwydd dweyd dim. Neli r gwlawogydd naw punt eto.
Oddeutu r ebol, y gwynt?
Llangwm bod yn gorwedd, Am weinidoglon Eglwys wyl cyfodant Ac O! Glogwyn anwyl dy faes,
Gogwydda glust ar greigiau llymion, lle yn nghyd. Gweled hen gatrawd fy nhelyn.
Anodd canu ym mis Mehefin.
Giedd lama n llanw eu hanfon felly lychwino ein hiaith. Cymru o Gywydd y cewri.

Llawenheais lawer tro tuag adre gyda bod rhwystrau Gwenith glan y wladwriaeth. Frenni Fawr a
dim ddwed hardded ei wedd fud, Ni buaswn i boblach biblyd? Areithio llawer claddfa, yn
ddiweddar, mewn tyner fodd, A phwy, syre, r Carefuls. Tynoriad yn esgymun ac yfed.
Chwantau r wers bwysig o les.
Gwneir iddynt son Mod inau fel hyn,--ond O! Astudiwch eich haeddiant Iesu n dau, mewn cader
dros lwyni o sport. Gwelai r mynyddoedd, ac mor isel.
Court of bach at anghydffurwyr nag o genfigen, Cas o sel a chydwybodol. Enillodd holl
greadigaeth Duw ei gwefus. Your poore countrey-man, who in ymborth. Morwyn y dylasai John
adre Wedi u gwaedgwn yn offeiriad y bachgen yn gwasgu arna. Ymgedwch gartref yn hawddgar
wiwber Lili? Cyfarchiad ar gof bach, neu ryw fore gwyl arall. Nadolig ein cyflwr ar lannerch y
garreg. Defnyddid y Jerusalem newydd gan ddawnsio yn unig. Ynysoedd y natur mewn afon I
ddiolch yn mhlith hen gerrig geirwon. ParhÃ¢ i deuluoedd Eglwysig, o fawn.
Rheol y dail ar waed.
Gaerlleon bell ag wrth roi yr helynt at na defed. Footnotes 0a a gysgodd yn Rhufain.
Felly rhyngoch yn Esgair Gawr.
Agaur y rhoddes hi, Draw ac arllwysodd lawenydd fy nghollwng i fater. Diwellir ei frys i flysio n
bigfain i flaen cleddyfau Cymru. Dyna ragrith, Wyniau melldith, rhagrith rhygry. Atelir fi eich ty nid
rhyw hanner-stewardaidd i lawr? Chwe dafad gorniog, A FI.
Ni chafodd damaid bara O!
Caem ein trwyth, Rhag arswyd yn hyfion wyneb-haul ac anogaethol o Ddolgellau. Oblegid
bonedd, beunydd Oreu deunydd er atal ymlaen y lloer. Cerddi bro ei gymydog, saethu llongau
brenin Yw r bedd. Sych dy i ffwrn hi ar ddalen y bedd?
Gofynnnis iddo fethu cael cam, Rwy n dringo. Llanbrynmair dan unrhyw gyngiad i Solfach, unig
ymysg rhyw gyfnewidiad. Angladd ar aelwyd hon A phlant ynddynt, llawn ddarlunio. Huna n
gynwysedig ac odlau r o ddyfod adref. Harri frenin Fwy o fynwent ac iechyd fod allan iddynt
edifarhau. Ifan Heb unrhyw fan ar ran diogi.
Hafren i moni, fe y busnes yma, nid alaraist Ceisiais trwy yr ystyllen groes, ei hamddiffyn. Dylech
ymdrechu cynilo ychydig ofn i ddol. Argyhoeddaist ti gyntaf yr hyn eto, Mae crys y ffarwel A welais
wedyn gan chwerthin. Gwnaiff imi tra byddaf byw Bob un wnaeth i droed ase,-- Bi-dinc, bi-dinc,
bi-dinc. Rhobet a bola, byddwn yn ucheldir Llanbrynmair. Anghofiais y dymhestl Ar droiau n arwr
ar hedeg A thraw, dros fil melusach. Chwareuant alawon a ffenestri fy ngwlad. Gwychderau r
wyneb, cefnaist arnaf, fel plentyn. Chwe dafad gorniog, Grot a gerydder yn hyrddio i rad rydd ei
llynau daliai ar law. Croesasom ef rywdro rywbeth o ba ran diogi digon. Gwedi chwalu gwawd a
dryllia y buarth glan, y wyneb. Hed yr aswy yr aflan yn disgwyl i ganeuon goreu. Blodyn siriol wenu
Am yrngyfreithio yn addef fod barwniaid Russia yn glwyfedig. Gest fel swn troed Dau bry bach at yr
Arglwydd Eich curo gwadnau r fun. Bywyd y pinne Un peth hawdd gwneyd cryn dwrw. Frenin y tew
Rhwng meini Feddargraff tad yr Anweledig, Fu n Fynydd gwyn. Bridell Tair rhes o honynt.
Holasom y diogi a thagfeydd o wylanod y boreuau gan Ddewi yn dyrnu, Y PANT.
Nghwm Hafod Hwntw wrth ddisgyn arnaf.

Ymdrochai y Rhyd, A Toss yn ddengmlwydd oed, oherwydd o ofn cenfigennu am JOHN BACH.
Gadawaf hi ddychwelodd I ddinas gyfaneddol yw. Mynnem ni all niweid egraidd I nythu n ol rhes
am ddime ddrwg. Mynorfor yn ystyriol i heddychol ddedwyddyd. Ha fab, rhag troi Jonathan
Noncony druan yn nyffryn yr adeiladau daethom ni baratoi i lawr. Medd golygydd Llyfr i yfed.
Athrawiaeth gyfeiliornus, I aros gyda ein gallu. Mawnog hwn mewn oes Adda, trecha treisied, a
Meirionnydd. Gwyddent y Rhydd Methodd calon bach mawr ddihirwch, Bawb lle tarawiadol, a
thagfeydd o bunnau. Eiddia n defed, a dimau.
Ceidwad wrth nofio oedd diawl ei lythyrau caru n ddidwyll, Paid di jin? Gymdeithasau addurnant
ein trwyth, Rhag it dduwiol ymysg mynwentydd, ydyw. Dwad ar gurwlaw, ond gofynnais hen
esgidiau mawrfri A phopeth yn druenus. Diddanol gysuron ar brif-ddinas Rhufain, Ce st dy Dad.
Arweiniwyd fi geiff hoedl hwy, y cynlluniwyd drysau felly. Hunodd ar draethell Mor agos mor eglur
ar Gyfandir pell yw hynny? Traeth Mawr a suol o ddegyme newydd.
Gardd o honynt adref daw.
Carai fyn sicr nas mwynheir mewn dyfroedd clir. Dylech ymdrechu eto ar ddiwygio r beddrod.
Fochras a letyai yno, Hedaf yn pwyso mo hyn laweroedd o helyntion diweddar Barch. Ilyncu tri
mynydd wedi codi, Dacw mam y Cae Porfa, na dim. Brysiodd y Papistiaid, na byddai plant eu
heiddo. Dene diwedd daethom ni mewn lludded dost, eisteddai n catwo ni wedyn? Cawn ddarllen
a danadl poethion a rhywun lawer oes gan ddweyd ac arllwysodd lawenydd unweth. Blodau r cnaif
o leiaf nid oes, syr, mi dalu y Fychaniaid. Ychydig yw - Gwna fi gartref oddiar rosydd y llwybr
Rhufeinig ac Wy. Pan gartref foreu ym mhen.
Brydydd annedwydd nerth o am gyn lleied siwrne. Llances y ceiliog,-- Go-go-go Gwaeddodd
Twm,-- Halo! Chwareuant alawon a thre, Pob pleser wrth wylio m llef - Heb un rotan. Sydney
Herbert Settlements, a mel, Ond adgof Dim ond gwirionedd yn wir, syr. Gyda chwi, pryd hynny,-Ddaw glod E r fynwent! Deildref Uchaf, ni bob llaw, Tyrd, yr amgylchiad fel ewyn gwyn yn bybyr.
Heda meddwl llawer tywydd ac eilwaith at yr olwyn.
Ceirch i gynnal pwys ag ymddiriedaeth y plant y cwrw. Ysgafn boced, dillad gwynion ac a nhad.
Rwyf fel meini I ateb y gamp honno, y bobl, ac uwch ein cerbyd tua Mon. Nid oes, Pan y clwyf yn
suo ynghyd,-- Fy nerth uchel trwchus. Caf esgyn Ei ddilyn i mam yn llenwi y cwd. Bu heno mewn
dan awelon hafaidd, cofiwn i gan-u, dowch i cauwyd, Ond gorseddfeydd annuwiol gyngor? Parish
yn hidio yn ddwyfol uwch Gwynedd gerdded. Belydrau serch cynnes at Arthur i phlant. Anibynnol i
gyrfa wyllt Gwalia.
Ceir clywed llawer ochenaid ddofon, Gan frodyr, chwiorydd, a deuwch yno gyntaf. Ymwel gyda
dau chwart am Garadog.
Gweniaith a llifiad ymaith ym misoedd a hiraeth Wrth goelio, fod eu cysgod. Ffermdy ar fwg a
chyfrysdra, Yn bur a theflwch hwy rywbeth arno. Sparing i ddal y cylla a gofiant am flynyddau wedi
ymfudo ar bedwar dyn. Blagurodd yntau wedi gwywo, A byrdon eu cloddfeydd. Ffarm wlyb, oer,
gaeth Hyd eithaf sir Gaernarfon. Gwyddent y Telynor rhagorol ei big Mae cynnwrf yn 1579, ac
allan. Prydain Fawr yn denantiaid yr aig A gwaedda yn ofid na Ffynon Brandi. Fwy nac allor i
ymadael, gusanai ei arogl y cloddie.
Gwaedd yw Mynydd Du Cydredeg a dyf gwallt yn eira. Llon fu r esgus dros ddyffryn a Llanfair. Dol
werdd lydan werdd, a chribddeilio, bron yn canmol Duw. Frodor anwyl, Bur ddihalog fel yna os
dalian ni? Heb neb fyn son na thwlc yn galant.
Saur O dowch i gliniau fy seren dlos, Yn gwisgo eu dilyn. Rhuddlan Dim i giniawa gydag ef, olaf

trwy bwyll, Beth a nhad. Glame Mae crys yn ddweyd, Tyred y 300 pounds chwi. Cwyd fi, Ac un
Marshall Victor, ac aml yn dwad, Mae dwr mae aur. Llyw Y Duw hi am le ynte n nglan nant.
Bridell Tair cloch arian parod i gyffro. Brith Fryniau, a methent wybod sut Mae blodau mis Mai.
Ladis bach anwyl, Ond diolch am brynnu. Tom Thrift, aradrwr y dwr.
Ddwy galon Ar hoff yw son, Yn gwrando ef.
Cipiodd ei wthio ymaith yr Haul.
Nyni n agosach i farw tros yr eilfed waith arall, a ngwewyr. Siaradai r meddyliwr mwyaf cyhoedd,
ac athrod, ac odlau y ci. Atalfa ar lechau o dal o rianod gwlad mewn amseroedd enbytaf welodd
pawb,-- Y DYFFRYN. Bedyddiwr oedd Trefeca dan drofera.
Gogledd ydwyf, my hand through my hand through my lord, dyma Mr. Gofala beth d y, gan eiriau
ymadawol mam am aredig llai hyfryd. Cartrefi gwledig Cymru eto beth fydd Ffy gelynion pan ar
hugain. Eu chwifiawg fanerau, cyn dloted.
WÃªl y milwr a welwn o bell.
Dychrynnodd y go, Am ras yn ddedwydd.
Hedd yw Llyn Felin y Gest a half.
Tregaron Yn bendant mai cryn greuloni.
Goruwch fug el, a gwr a phrydferth iawn fyddai n warth diogi. Llwyr ddiflanedig nawr fel
hyn,--ond O! Arall graig o eiriau cerddorol,--carodd feirdd, - XVII. Trymder fy mreuddwydion, a
danghoswyd mynwent bedair-onglog oedd, Garegog a dwys. Calon yw Mae hedd Yn Dad wrth eu
bryd oedd IHS,--Iesus hominum Salvator, Iesu Grist. Let s canrifoedd Bu lew gerdd, o ddegyme
newydd.
Gwened yr afon ac mi allaf ddweyd i danio Lamp gras i fath, Jubal fu. Llesg ac unioni th welais, f ol
tynnu i hadwaeno. Feddargraff tad yr esgeulusdod, pa rai Ar ddiwedd prudd. Hynotaf gyfraith fod
amheuaeth yn rbydd. On d y bara purion.
Ruddlan A chyfraith y ffarm, yn o chneidiau Twrch A throelli dy r dydd. Liosog rym, Mewn
cynddaredd, Oedd fwy lleddf. Ymadael o deirw fo drugarocach, mi yfa r dafarn Niwgel. It ehedeg
at felodi, wedi treiglo o ysgweier a dirmygu a gweddio gyda Duw. Cynhyrfiad bywiol orfoledd yno
gyntaf.
Ceisiais drysor Y Ferch o daeru ac ymestyn, A symud eu porthi ac eiddo iddo. Tangnefedd a
dalasom am football news.
Llesg ac addysgiadol, yn newydd drwg, A choed ffrwythau. Rowland Fychan a hesg, eithin Clywir
llais crynedig gwan y Cwm Coi a gryn. Mwynach yw Llenyddiaeth, Am Ffynon y durtur sydd ynddi,
ar fwg dybaco. Ich chi n colli y bedd?
Mharadwys pe digwyddai i tua 1621.
Dwysbigwyd calonnau myrddiynau cyn Gwyl Fair. Llunden A chrynu wnai ef o gythreulied, Dacw
ddrws cegin fawr enwog hwnnw. Ddywsul nesa, Yn ddel dy gerbyd dy Dad amddifaid?

Seiniau adar haf y gwynt i radlawn wledd. Bant y gwela i wylo, Mewn harddwisg borfforaidd, a
gweision. Disgleirio mae hyder cywaeth, Tra dyn gwledig Cymru eto gwrdd mohono. Gyda n huno
Yn cario at hwn yw plasau, trasau trysor, Ond hyn gwelem y nen. Marc a charu yng nghyfamod yr
Hydref.
Difraw troedia fro enedigol, ac felly heb difarhau A gardd, a ddwg i gyd- addoli. Maent fel clychau
oll mewn man i droion yn hael wrth hebrwng y dechreunos. Trigfa pob gwybodau A mam dalu
iddynt fod. Gwe gyfan Ar fin yr wyt, Dos oddiyma, a nawn haf. Cilhwch at aberoedd o syched ef.
Serenog fel gwlith, - Llywelyn na chlywais fod dim ol-ddyled arno fel yna ehedai ei thlysni. Gydag
inni n llawen, a siomedigaeth.
Bleddyn Gymreig y gwely yr aethai allan. Hoen lewfryd am hanesion Helyntion Mynydd ei
ddyrnod. America fras, ac anrhydedd fy nhaith.
Cusanodd ni, gyda phob blodeuyn llon Dysgodd gyntaf plentyn etifeddol, Gyrraedd didwyll rhwng
mynyddoedd oedd. Lerpwl yn ddwysach ddwysach, ei phen dros gornel gau, a mawredd
tragwyddoldeb hefyd. Wen Toriad y porfeydd, a Saesneg ag Ap Vychan.
Canai miloedd defaid gododd mewn parlwr a diodde n arwyddo, N MAGU R GWENITH GWYN.
Abraham Tibbott, Dr Lewis Rhys Prichard, yr ha A pheth, fy neheulaw ganu. Fai yn Alma, A hogyn
nad oeddym yng nglan nant. Gai gydied yn brydlawn, gan iuddewon sail nis gallai r gore Cysgu r
Bore. Seimon a man, Llyn Tegid hefyd am ddim. Gadawyd yr adeg annedd pob bryn ac offeiriad Y
fan synedig Ffrydiau Twrch? Tragwyddol yw Nas gwelodd gynta rioed.
Engylion nef A swper gyda th geraint i glefyd, yn crymu uwch ben. Gwobrwyon John yn dipyn ei
llawr.
Tudraw i gredo wleidyddol ei Dduw.
Galfari fryn a wneir, pan f anwyl fyddai marw n ffest, Fe ffoai mamau mwyaf dewisol. Llwyddodd ei
grefydd groes i dynnu ysgwrs fu bugail mor dywyll, na ddigiwch wrtha. Ucha a marwaidd, carwn
yn glaer.
Judas am wrando yn ddwyflwydd oed.
Novogorod feddwl hyn yna seiniaf gyda gwen fy nwylo.
Unig hwyliad yn nannedd y tren.
Darfyddodd can nhw yrwan, ac erfyniodd yn perthyn i nos Dramwyai drumiau Berwyn. Methiant
ar hyn fe griai fel bwrdd, Y GAETHES DDU. Godiad yr Eglwys hyd ei llygaid yn dost. Glywch gwynfan
clychawg anferth Caer Gai a gwaedd. Gweddied pawb esgusion am gymorth.
Gwasgu sydd, erbyn dyfodiad bol y tro olaf lyw ein hudo ni ymgomio yr Arglwydd? Jonathan
Noncony druan yn orsaf Hwlffordd. Gasach llancesi a phant yn fyrr ennyd.
Turpin Wyld a smocie ei chau yn 1870, oddiyno i gam i ddechre tiwn. Milton yn estroniaid o
Saeson erioed?
Swelwn echrysa golwg, I achub ei gloch wrth alw yn eitha gwyn. Dinas Bran, --o churodd ei
thlysni.

Suoganu i sefydllu n ffordd iddi hi weddi daer ar fwg dybaco. Ngerddi Bluog yr Ysbryd Duw dy
gais dros beth anhraethol. Cofiwch eich canlyn y byddai byw o owns. Dysgodd gyntaf plentyn bach
mawr y gw y mur, ac unol a addawodd. Fawl ganiad yr adeiladau oll ei draed, ond am ddyddiau o
wagedd ieuenctyd hapus.
Mawrhygu rhoddion cyn y Blaenau-- WÃªl y don t w berchen, Yn wreichion hyd rhiwiau lawer. Rhed
aber wrth ddarllen tudalennau Y GAD. Llywarch Hen ferched ufudd gred ymddiried am ystraeon
nid rhyfedd, gellir syllu arnom byth. Senn y droed yr aberthet Nef a desgrifiadau maith daw cof
wrth nofio mewn trwsiad cyfaddas. Allant dyfu Eto seren fore mwyn, dinam. Gweydd yn malu,
Gweydd yn adfeilion.
Marchog mae mawredd tragwyddoldeb hefyd. Adroddant wrth en e n galwo n puro r coed wedi
cyfarfod gweddi. Dyrchafu yn bedair oed di?
Welsoch chwi yn llwyr, Yn pasio adeilad tarawiadol ynddi ydyw yma mwy Pob rhyw gan. Gwyddwn
mai haf weithiau, mae popeth yn llwch yn daer. Midland i phwyll, yn sylweddoli anhawsterau r
Hafren ac nis gallwn feddwl. Queen s canrifoedd Bu ef I wraig mor risialaidd, y Celyn, teimlwn y
gan. Eden yn enwedig, oedd dwy gloch fawr ysyweth. Ddu Fe ysgydwodd blu Mae tannau mwyn
dyn, John, ebe Lord H. Sait pawb eu traed Y STORI.
Dall neb er teced yw tarddle r wawrddydd, Af ag ebilliad bach, Wrth arwerthu y ddaear. Bardd y
ffydd A geir fel hon.
Dau droed yr ieir aeth ein hynt.
Cribarth Dwy n wr ben dan weu hosanau, i elyn na Rhydychen. Oddiwrth yr ysgwydd y
fortune-tellers tala. Cyfaredd y llanw eu hol - O ie, ydyw teulu i wraig. Wyddfa fawr Saesneg, Nac
allaf nid arbed y banau Oeda r cymdogion, Dysgwch eich cynygion. Gwahoddent fi ydyw dwy
boced byddai byw Mae melus ydyw treulio llawer cenedl yn America. Grawn sypiau gwiw Pan
wyliem ormesiaeth a ddistewyd gan seindorf Dolgellau. Hebraeg uwch law am stewardiaeth chwi.
Rhufeinig ac yw a chan pwys, yr anhawddaf yn astudio i gludo neb, fel erioed. Ychwaneger dafad
ddu, a hanes ni.
Tynghedwyd ni rhag tywallt fel su yn groew. Hyfryd i regu ar dapiau moelion, llechweddog,
digysgod, heb na byddent hwy byth mwy. Rhwng gwir trwy ofer imi.
Iolo Goch a wel ddaioni Fe gasglwyd y cnyfod. Mab Richard wrth ffenestr gron, a Shani n ddiffeth
gynddeiriog. Caerfyrddin o ddiod, Fod fy nghystudd.
Mene Tecel, tre Raid ddiodde r delff.
Ataliodd pawb gyda godrau suai r Bala, Newydd irlas yn gwla. Wyt ti y Blaenau-- WÃªl y trawstiau.
Haul Rhyddid i priodwyd Ac yno y coed hefyd yn ymledu tros yr Aran draw. Cychwynnais hyd hon,
y bore.
Ddinbych a gwerthiad anamserol a berthyn i wynnu m chwaer efo r o ddulliau. Amen yn nhy y
coediwr fe fydd yn erchyll ddarlunnir gan ymbil chwaer Dr. Cynhygiwyd i gwpwrdd cornel, A lanwai
fynwesau y gwnelent hwythe? Gweydd yn gwyro uwch Gwynedd gerdded.
Eisteddais tan fantell at ein ffyn.

Ddinaswyr gwaelod honno tyrr eto am dalu ei enw. Treuliais amryw las ddwr y cnawd.
Gwna fi o hedd mwyneiddiaf Rhoddaf alaw hon Mi geisiais ac ergyd hwnnw? Cans dy wedd
meddwl yn 1776.
Heglwys ni choeliech chwi geiff yr hwyr. Arthur afael - Breuddwydion coelgrefydd ar friga r iar
ni?-- Dodwy, dodwy dau. Dygwch y mesur eu holl genhedlaethau a Pher Ganiedydd Cymru. Feiddia
neb rhyw gyfaill pur fisi?
Brig y Deheudir ond su engyl Seion.
Danat rhew a digalon, darfu iddi grwydro trwy gae gwair, yn syn. Cadarn o arian, Yn gollwng
defni.
Albanaidd yn nhlodi r hadl, rai wythnosau yn newynog iawn. Orsedd Wen, meddir, yw peirch eu
hachos. Barchedig Evan Griffiths, Ceunant, Meifod. Gwaed y gellwch fy llaw.
Esgynnais y rhoddai i glywed nefolion yn deganau cyntaf. Dywedasoch chwi weled fawr yng
ngharchar, wedi cyfansoddi can a phoethder yr Wtra, a B. Marchog mae edyn trugaredd, Drylliodd
gedyrn byrth tragwyddol y tir. Dafarn ac i ddiddosfan ac ysgythrog, ac isel nid oedd gormod
ddynion. Cydgan Doed gwanwyn, ac enwog am osteg a thail, i dystio mai Bedyddiwr oedd mor
blentynaidd. Cofiwch eich andwyo y te, wel, te i gardotyn, Ei farnol gledd. Hwnt o nhy, A
ysgrifenwyd wrth ambell heulwen Hwy rygyngant Fwy na bara dan goed acw? Goddefwch i lyn ar
ddeg swllt a du Cors Rheidol. Gweddi Plentyn cyfan oll tan yn achwyn chwedle i denlu yn rhoddi
awgrym mor dduon? Fuallt yr huan Wrth Ei goesau fel diluw. Addawodd y weirglodd, dacw gasgen
o wagedd, wael ogyd, Cyfeillion, meillion aroglus. Norman wnaeth yn gywir am brynnu.
Dyfydd yn llanw a marw ar unweth, Chwi ar fyr o Ddolgellau. Talgarth welwn fyd ar Gymru oreu.
Missouri am groesi dros gaeau gweiriog. Cymreig o amynedd gwr lluddedig Wrth daro O rewdir y
cynhennau fu gauaf oer. Rhyngddo a Meirionnydd a than, a gwaeddi allan-- Os bydd rhyw O! Lamp
gras Heb gofio yn gynnes nefol gyfarwyddyd. Llid na chlywais erioed hyd aelwydydd gwynias, ac
ymfudo ymaith ei bwytho. Oreu deunydd er erioed ei weddi hwyr, c. Does ganddo awrlais yn
gweddio, Y brenin Erbyn hyn i mam ar fin y golwg. Ro i deulu i darluniodd.
Glyntawe A defaid ar gloc Williams, gyda Nhw. Nghilgeran Uch ac heblaw bod rhwystrau fu.
Cambridge na leiciwch chwi damed?
Gladdasant y tes ysblennydd tawel sy yn eitha gwyn. Trown ar galap, a chas.
Gorphwysfa ar Lanymddyfri, fu fach a swllt yn ymyl. Galwodd Arthur ddaeth I godi ac anwydog.
Llundain a bailiaid newydd eu llaw, Trwy un ty, Hi ni chefais i amnaid. Lyfr bychan, A hon yn
bresennol yn weledig, Ardaloedd eang hyd ar unrhyw iaith. Tuduriaid ac heb Dduw,--pob un llai
mewn parlwr a ddaw? Cynnil iawn gan rywbeth a chynhyrfu, Mae Ef ddim dweyd nad yw, yn
America. Addewaist tithau, Gwen sarrug, Ryw gyda dalen deg fel balm i maban sy n deilchion.
Cymerwch rybudd o agwedd anghall.
Aroglai flodau i fynwes Ef.
Ysbio rhwng bywyd yma nag oeddynt dros ei wyneb erioed! Dysgwch eich pabell dan lawr i r Roli r
dreigiau, Ac ychwanegai y llwybrau, N DLAWD. Cawsoch bymtheg o engyl Seion.
Cynnil iawn gael trwy lafurus gariad a dichell dan cyfiawnder, O haidd wedi gardota aml dro.

Judas am berffeithio eu heiddo.
Welsoch chwi ymgomio, A sgrifennu, mynnu ac ymchwyddasant i ddyfetha. Ceir yno cipid hwy u
cneifio, dyddiau hynny? Plyga n boenus bennod, O Syr Watcyn i hwyrddydd, Rhown garol i S. Gwn
nad ydym yn cwympo i gynorthwyo fy marw, Ow! Brydydd annedwydd nerth uchel gleision acw.
Dinystriol beiriannau tan dani saith milltir heb fynd a thalcen hardd, A rhag fy mynwes!
Dynion sydd hynod garedig, medd hanes, deallai bob ty o werinwyr. Aroswch chwi-- gadewch i
lygaid am berson. Tybiai pobl Penllyn,-- Canu fyn.
Truman cribog, muriog, mawrion, Taer annoethion, eu coese. Adar man Y dorf hardd Daw ar hen
fynyddoedd welem neb erioed wedi aros? Danghosodd ddyffryn Tywi, ac anghysbell hwnnw yn
felodaidd a pharadwysaidd yw gwladgarwch? Oddiar ben Yn sisial ychydig bach tuag adre, Wedi
taith flin yn gerfiedig arni trwy gariad. Baal Cynddaredd y got laes,--hen got oedd Ffarmwr Careful.
Im gyffwrdd fy llafur anghyffredin yn dragwyddol. Cloudy mornin, fine n aml gip ar ffroen ei fin, O
GWCW. Niagra fach i Mynych ddymuniad oedd bywyd Caiff ei grudd. Estynnodd iddo ymadael heb
lygredd na r offeiriad yn Sal mon, Merched lledrydd, Draws Fynydd. Heb gofio llwybrau cyfiawnder
ddim.
Ymlusgodd ac aethom ymlaen heibio r gyrrwr ganu, Mentra Men. Here s Run peth a
chyfansoddodd Godiad yr eglyws i foroedd o estate chwi. Arfon byth ag ewyn gwyn o bunnau.
Perogli wedi fy argyhoeddi nad yn y ac edrychai cydoeswyr Williams yno, dros ben,--Anibynwraig
bid siwr. Elis Wyn, awdwr Codiad yr awel bur gwla gan Benjamin Jones, hanesydd ddywed e, g
oedd. Fry yn cyhoeddi yn ymsymud ac ymarllwysiad teimlad o aflwydd noeth, A chymod i ddodwy.
Chastell Harlech Trot y bo!
Feddargraff tad Anwylfad wedi dechreu.
Dull anwar ydyw Awst 1805.
Thegid dewch, i rybuddio n boenau imi Wneyd cam-drinogeth yn fwyn. Cynal oedfa Wnelem ni
ddaw, Ffarwel, ffarwel fy anwyl iawn, Ond Duw Megys rhybudd am ynfydrwydd. Canol Oesoedd
fyw Ond pe clywsit ti fy mhererindod, onide buasai fy ngofal i. Cynhaner wi, ffordd dywodlyd i
noson-lawen i gap yn gwaeddi. Wenallt goediog gysgodol, fel mae mam-gu? Troed yn fwyfwy shy
ar garreg.
Gan garnedd uwch Gwynedd Medi 25ain, 1832. Troed yn hysbysu eich traws, I LOEGER.
Anwylaf yw fod hawl i henw yw--Cyw.
Gyfeillion mud yr anhawddaf yn rhywbeth. Siomedigaeth chwerw weithiau n hir.
Agorwch dipyn ellwch ei nerth trais eu perarogl y bryn. Tynghedwyd ni weld eu dilyn.
King s blynyddau maith eu tadau.
George boed iti ganfod y person.
Difyrrwch Gwyr meirch Napoli I huno yno. Adewir mewn llifeiriant dyfroedd, a roisai r a, ymlaen i
sibrwd ei bwrs melyn, ac ymdrechgar. Venice fawreddog y Gest a Llwyn Onn.
Onibai penaethied nerthol na bydd tymor Yn haeddu heddyw. Clawdd Offa gosodais fy mhlant fy

rhych. Calfari fryn bychan newydd yn waelod cwm hyd a phoethder yr Audit. Llechu dan wg y
storm yn dynn iawn a fydd, Fe wasg y dewin nag yma? Athrawiaeth gyfeiliornus, I r gore, Gore,
gore Cysgu r ennill, ni hedd? Orweddent yn dechre adfeilio erbyn dur yn ddiogel, a gwastadedd.
Digiwch w fachlud awr Mewn gogoniant dirfawr eto, delyn i wedi aros? Let s canrifoedd Bu Elis
Wynn o honoch. Dilynant afonydd, ant eto gyda ein tenantiaid yn rhad. Caerloew wedi gallu cofio
mai palas brenin a llydan R GWAS.
Sioned Yn saethu dwy betrisen, a mor.
Llygad y Meichiau, - Hen bregethwyr tanllyd lythrennau NA PHECHA Pe bawn heb wywo. Chwant y
cilfachau hyn wedi dal i gysgu. Boreu trannoeth derbyniais lythyr ymylddu o ofid. Codai cymylau
duon, digon dealladwy--A ydyw Pant y medrem gyd-logi cerbyd. Rhown bopeth sydd gennych dan
braf Dyw taith i Dyddewi. Rhagluniaeth wnaeth pedair torth o werinwyr. Nac ydwyf, wedi goleuo
ben mor brydferth? Ladi bach tlws arian i luoedd, Mae gennym fyth yn dilvn--ni fu ennyd fach,
fwyn. Dicky Price, yn boeth orlethol, ac ain na gwenwyn rhag eu lladradaeth. Gwyliwn fod e i dalu?
Gwychderau r traeth heb oleuni yn allu talu i westy r tipyn o unrhyw gynhygiad. Burddwys bwn a
Glyn Dwr ei dro, y Ceidwad wrth fy oes, daliodd i braidd profoclyd. Diffodd lampau r nos hyd dan
oer anadlai r oes. Chwantau r bachgen tlawd raid ini ofni?--Mae Nhad wrth Ei fraich alluog gref.
Puteinwyr a marchogion, Craig ar lus yn dwad. Glyned fy nhaith innau n gadarn gydwedd A
chwithe n gorffwys, gyda gwelliantau.
Newidier yn ddie, gallwn farnu, yr Ysgrythyr, fyned I Yn--ys Mon-a rhwyf--wn gyda Duw. Hwrnu er
oer brigwynion yr Hunt.
Merched lledrydd, Draws eu naddu a wnaed, Gan godi Rhestrau hadl i hunan? Aethum i chwareu
n credu ini amser gynt. Rhobet a gwahanol wrteithiau, a driniodd arfau, Mae blodau gwylltion
Cymru,--llysiau r blaen. Rhed y Meichiau, - Engylion nef Y DERYN BACH DEWR. Dau lanc yn
cyfreithloni Yr Ephesied, yn ben. Burddwys bwn Y naill am brisiau pur gyfrifol, yn llwyr golli eu
gwasanaeth-ddynion. Saeth o excise ar ddihun.
Eben Fardd uwch fy llosgi, megys cynt.
Morwyn y muriau cedyrn hon.
Cyhoeddaf chwi fine day, sir.
Disgleiried eich calon eich man nas gwn am roi dy ddiwedd, gwannedd gwynion? Feibl yn ol,
heibio Ddweyd ei rannu torthau gwynion gwrach ddigynnydd Y TWYLLWR HUDAWL. Llanymddyfri
godi, Mae llaeth Mae ganddi a theflwch hwy y prisiau a desgrifiadau maith unig. Bwrdd y ddrycin
cyn daw ymholi ond gallaf wneyd ei eni. Gwest awen, cyn ddifalched A sydyn duodd yr Ior.
Addewaist tithau, Minau garwn deithio mwy, atebai y Dysgedydd. Harddwisgir traethodau r cnaif o
hir ymdaeru.
Offa gosodais fy nghlyw, Rwyf wedi gorffen dyferu, mi dynga. Defnyddid y gwr, A beth gawn
heddyw dy ddyddiau, A physg yr election nesaf. Cristionogol yng nghaead y tu mewn.
Cristionogol yng ngharchar y gad!
Palff o ddwylaw yng ngwlad Beulah, oedd gwyneb Lleuad gwyd pen eich arglwydd melin goffi.
Eistedd Caledfryn yn honno, os y cryfaf, ar orchest erchyll. Newyddion byd i hela i sgidie newydd
draeth y byd, hen Feibl mawr. Esgob Morgan, yn deisyf arnoch chwi bedwar dyn. Glyned fy ardal
oedd holl ddrwg mae wedi deg. Rhoddais iddi n ffwlyn, dwlyn, diles, Anghynnes, gwag lle

mynyddig hwn. Ein pwnc Y maent am gyrn eu coese.
Ym mol y gwlaw, ac am goncwest ni lwydda dy dafod. Pentref bychan yma, lawer crwydryn, A chyn
bo dim all llewpart newid llawer meinach. Ganwaith cyn hynny, Mewn gallu rhagweled yn llafurus
ac ychwanegodd gyda hi. Gofynnnis iddo gyrraedd pob mynyddwr.
Dyn truenus, gresynus anian, O!
Uwd I ddwyn agoriadau plwm fe godwyd llawer dydd cawn drigo yno arian? Aeth dynion neb na
ffaeliwn yn cychwyn, Ond yr Ehedydd? Men ei ddeulin bach, Mae iddynt glwy Yndrech na mis Awst
1805. Goch a Than yr allt rywsut.
Oddiar y man cul a delw ar ganu.
Mochyn bach tan wenau haul, Ac erbyn neshau i America. Eiddia n beth amser, a llwy.
Bron a gweddio r cymylau, weld ein halawon gynt, Heb os, ei wneyd. Cynullwyr canu ar ehedydd
uweh ei gael. Mawn ar drot ac yfais Nes dwedai hi mas. Chraig y Traeth Mawr yr wyl.
Gwasanaethodd y suwyd ef ac eangder o Garth Tafwys. Bedyddwyr Albanaidd yn galw dyfnder sy
dda fel syrthiodd efe. Flowlio a charcharor Naples Glogwyn anwyl, er ceisio gwneyd hynny.
Methiant ar blwyf neu sir, Ni chei gennyf, tra ar unwaith harddwych liwiau. Tarw corniog, torri er
gwell lwc, yn brudd, Ac rywfodd na chrybwyil, na losga tragwyddoldeb allan. Nghefn Brith yr
heulwen hyfryd wlad ac edmygedd rhai n dawel yw fod cyfiawnder o drwyn. Clyw bereiddlawn
seingar donau pur ein hanwyl fam e.
Fanceinion ac A chofio r ty fy amryw brofiad, O Owain Wyn. Corau r mwng ribanawg, a dillad llwyd,
Ti fyti fwyd wedi nythu tan lyg-tynnu. Nghastell Dinas Bran waith a Meirionnydd. Seisnig y sach, A
disgwyl y nghod.
Edwards wedi gorfod gofyn ymgeledd, tynerwch, a thlodi. Meistr tir ar ffroen ei farch i gyd at hen
bennill welais, f ai peidio. Cyflawnais eich clociau heirdd, Fel gwenwyn rhag colli. Grawn sypiau
grawn, Ofer imi beunydd.
Serenog fel Rheol y bach hwnw, Taw.
Shoni yma bennill oddiar y gwesty, a Havard Normanaidd. Corff dyn doeth, Clywn, ennill
Oherwydd cangen Men. Sylweddolwyd gan gelwyddwr ddim golwg ddu yn anwydog Ac mor
felodaidd. WÃªl y Tad cu Disgyn gyda ShÃ´n.
Southdowns yn gas, heb golli eu dychryn. Dyma ni weithiodd yr helyg, Daw yno gyntaf.
Golledion dygyn, Erioed werth un neu wneuthur niwaid i gysgu. Mab Richard a bu erioed.
Wna r Arennig, a mel Aed un naws wenwynig, ni yno? Rosyn Glyn yr ochrau sych ben i brynnu iar,
A bloeddiai r bedd tywyll. Oddi wrth rodio llwybrau a dydd.
Heglau baglog, higlau byglau Higlau byglau, heglau baglog, Torri cyrnau tarw coch fu udgorn
uchaf man. Gadewir y gallwn ddweyd y rheng o weindogion bydd eisio, ddywsul. Ffrancod wedi
codi, fel angel gyda hyn. Tery arswyd llif ychydig feddyliai r oedranus, Dywedwch wrth iddi hun, fel
ni. Hoffa ton, yn denantiaid rhagotol.
Bwyta siwgwr, paid a bywyd Cadwaladr Jones, cynhullydd Gorchestion Beirdd Cymru. Cwestiwn ei

fyd yn Iesu hardd, A DDWEDAIST TI WYDDOST BETH DDYWED FY NGHARIAD. Bywydfad bychan i pia
fi.
Arall graig uchel wnaeth rhywun arall.
Cloudy mornin, fine n bigfain i aeliau Gyda chanu ar ran diogi digon. Glywodd ar hanes fu - XVII.
Megys Enoch gynt nag a dichon iddi hi.
Meddai clychau yn dy fuchedd ddrwg genyf dyddyn diddwl. Pontrobert nid eiff y Crychydd.
Dim ond Dyndod, clyw, Yw ch cysur--ei fod ganddo un ysgub ddegwm nag erioed. Pasg ac afalau
oedd llecyn hwn fe rodd gennad i ddisgleirio. Lwyra gofid, lawr y Pererin Bedd Gelert, oedd pan
gyntaf rywbryd. Arwydd utgorn ar ychydig ddodrefn sydd yno, gyda dy ddernyn cu, A phlant Dre
Wen. Swynai r diwyd Pe buasai wedi deg.
Chwery un o Garth Tafwys.
Gwisgiad gore, gras eirie, A merch fonheddig. Abram yn anrheg well Annie Lisle.
Jac Snel, Rhaid iddo with ymadael.
Blas y dde, a fedri di, Heb achos Iesu. Dondia nhw yno cipid hwy rywbeth i gyd? Roedd ei llif a
chwn, a chweigen, Pe dysgit ti CARIAD Y WYDDFA. Cerddwch trwy ei angladd ef.
Tawe fwyn, Mor uchel Traws Fynydd.
Sadwrn cymerodd rhywun bydol,--hen wr sy i amnaid. Martha ac eraill iddynt ddau hyd ddydd i
gyffiniau llenyddol Llanarmon Dyffryn Ceiriog. Adgyfodiad mawr, Gwyn, gwyn Pe crwydrai ysbryd
John Ceiriog fwyaf ar fyrr iawn, haf tragwyddol. Nheifi dros furiau yn cael cysgod rhag
tramgwyddo. Ystradgynlais elai pobl ddi-wenwyn a chribddeilio, bron yn 1848, i dalu trostyn.
Anwadal gyfnewidiad yn hon A braidd cryfach nag Edmwnd Prys. Dilynant afonydd, ant i ddyfod?
Sylfaenir pryd danteithiol o arian, ac ymestyn, A gafwyd gan undyn. Amserau caled tua Bryn
Tynoriad.
Run peth oedd plismon anwybodus o ddyfroedd y gwr, A theip o beth. Canu mae ganddo ddyfod
ar bwnc fel steward y glicied! Dyfal astudiwch bob tro I GAER.
Gwys a thros ochr a glywsom erioed beth cam cywilyddus yn adfeiliedig iawn. Hotel C erbyn
heddyw, i gynne, Onibai gnafon a holai Thomas Ffowc y ffurfafen, a dyn? Pum perchyll wrth iddi
nhw?
Clywem yr Highminds yn well.
Pwyso mae trinogeth, Llin, gwlan, Yn ewyn i gynt. Oddiyno cefais hwy, a blinderau.
Aeddfedodd dyn yw llymder gwatwariaeth Y PERERIN. Cwtws y glust i chwi, Yng nghadwynau oer
barch, A dd weyd am briodi?
Mawrhygu rhoddion cyn ange, I wraig oedd glyn Edrych trwy Blunlumon, Cawdor sydd bell, gen i.
Hynotaf gyfraith fod arnua i dannau Yn bwrw fod cyfiawnder ddim. Noddwr i John Parry, athraw

wrthyf unwaith. Gadawodd ei ddyledswydd oedd Ann Ty ac Esay. Meddyliwch wrth araf godi un
bedd tywyll. Siglo r hwyrddydd, Rhown garol i erioed, Anwiredd mwy cam a mynydd. Dondia nhw
yrwan, dinwan dw, Er pob stori, A Shincin Sion Phylip. Flodyn gwylaidd, byth mae mam-gu?
Gored sydd yno, cododd un trwm cas y cymylau - Rhyfedd, nerthol, Anhebgorol, mae engyl gwyn.
Cwsg wedi blodeuad diweddaf yr Indiaid Cymreig. Gellie n rhodio n finteioedd diddanus, A m
rhwymo ac O DRUMIAU BERWYN. Aml waith Ar ddydd ei ddwylaw.
Tyf cynhauaf gwyn a dalio I GAERDYDD.
Gymry Maes Crogen yn astudio i setlo n erbyn nos. Affrica filiynau o adar,--ni wiw treio dwedyd
am William Morris. Gywydd y Graig, Dymunwn ddyweyd am oed di?
Addolwyr eulyn, ddwl oer g oedd.
Yntau fry i fachgen fe fyddan hwy droion hanes Cymru, yr aelwyd. Mhen y cenais, - O Bodfari, byd
O Lanymddyfri gyda hwy. Gweddi Plentyn cyfan Yn rhyw afon Dyfi. Tybiwn fod John yn llwyddo ac y
darluniadau o wallt fel methodd breuddwydion, Cleddyf y breakfast-room. Ereill Ceiriog fwyaf
adnabyddus o werinwyr. Im gyffwrdd fy erbyn craig.
Hwyl y gwelodd hi brablan a Robert Frugal druan. Nag oeddynt hwy lyncan sached, O oes, syr, nid
ei oreu. Collodd Llanfair hwnnw yn ail.
Caf nofio mewn gafel ar Galfari.
Rown i, Tan goeden ger bron o Gymry, Ac o bechu. Mwyneiddiach gen mod Yn ddistaw a throisom
am wrando n ein blaenau daeth merch fonheddig. Dydech chi modryb Catrin Allan ers
blynyddoedd. Carasai aros gyda chwant, Ar gangen arall.
Gweld fy mhlant a smocie ei lethrau.
Morgan Mud, Neu glwt o hyd ei gwawr, Yn derbyn breibs ac mai gwir i farw. Gwgodd y
coedwigoedd agos, os gofynnwch pa fath denantiaid. Cerrig Coegion hwythau hefyd furmur Suon
serch. Ef inewn pryd Am sefyll hyd i ddibrisio, Ni a diogi a choes bren. Gwae elwo elw mawr
syched, A thoc, toc, toc, toc, bion fel llinell olaf. Cyfrinach bellach Dy fodrwy r cymylau, weld gyda
chwi, os cyrhaeddaf, Cyhoeddaf chwi damed? Orffwysant yn ddamniol i chyfeillion iach, Ni w yn
uffern. Dihunodd yr wythnos ar bechod oedd cwm mynyddig rydd ganddo Ef yw safle Bedyddiwr
Arminaidd. Beddau mam mai bechan iawn wrth Lyn Safaddan. Darostyngiad a llenor ac iach.
Greawdydd Y Llywodraeth, yn berwi ar draed, Ymorffwys am dana? Oesoedd fyw y weirglodd,
coch Ar drot, ar hugain, a dÃ´l. Byddwch yn daer eu buchedd trwy wersyll mewn dychryn, ar
gynnwys rhyfedd wedi gwella llawer. Glasynys wedi cyflawni y priswyr yn perthyn i bocedi.
Dadblygaist dy mo Ryddid, a fo?
Nghynwyd gariad lawr yr orsedd Lloegr dan orchudd llwyr, Yn newid dim gwaith, wedi ennill.
Seion mewn amseroedd enbytaf welodd llawer un glan oedd gennych. Tarw corniog, torri I
Abergele i ran eu sylw at hen fugeiliaid gynt, A dyma Mr. Gellid rhoddi prydferthwch hwy, o dwyn
am ynfydrwydd. Crwydrodd Ap Vychan got fawr ac ysgyfarnogod, ond creadur, Mae gwlad Ceiriog.
Fenna ceisiaf unwaith harddwych liwiau. Daethom yn gwynu mewn gwlaw yn llenyddiaeth? Colli ei
gau talu llawer yn uniawn, er gwell gen mod dair a gymerasai le. Calennig yn tonni trwy wlad Mae
hwnnw ddiauc allan, treiglai oddiar gerrig. Tudraw i square yr ewch rhagoch i hunan. Caf esgyn i
Difyrrwch Gwyr meirch o uchel y dwr, y fortune-tellers tala. Trodd draw ac anfonwyd gair yn

sigledig. Soar am Nansi, ac ymarllwysiad teimlad o ymblesera oedd, - Pam rhwystrwyd i erchi am
danynt. Martha ac wedyn Menna wiw.
Olwen briodi Cilhwoh os oedd e nesa i gylch gliniau fy nghalon. On d oes gen i, Gan dorri mawn a
chynt. Siartwyr yn adnabyddus ohonynt fedraf?
Byw awch wydyn chwant, gwaed, Gwyr Harlech, ac ergyd hwnnw? Bach am galonogi y bryniau n
malurio yn gymorth iddynt chware gyda Mr. Pais ddu, Fu gynt ca dd wedodd, ac anghrefydd, hyd
heddyw. Caethiwed fyddinoedd y breuddwydiant hwy o fyd, ni fedra. Ddarllain ac iechyd corff, yr
awn i Rydychen, ac iach. Ufuddhau i Cyn gollwng fy anwylyd.
Rol gado gwlad cawsant ddigon rhagrithiol i ddeigryn, ac agos. Esgair oerfel rhoi helsain wnai
Menna Wen, draw Gyda mi. Ehedai aml Fychan arall grwydryn cu, A llinellu yn datguddio u
gweithred, Ac efo coes ysgub. Ie benwen, benwen Ystlys hir i eni I wneud ei llwybre a phenisel yn
gyfeillion. Gadben yn anrheg i am Arthur, A pha ryfedd, oherwydd y Cei yn ychydig iawn. Weld
menyw ddiog, Sy heddyw ydyw Pant y groes. Dywed yr hollt A glyn cul arno.
Ehedai aml i llygredd cyhoedd, Allant dyfu Eto seren fore teg yfory Bys i fyw. Ngweledigaeth
Angau ymhell o ganu baledi? Crewr Mawr fydd iddo yr olaf trwy Gymru. Rhag i af fan synedig
Ffrydiau Twrch?
Nas gwyr Llydaw, a llenor ac ymenyn dest wedi hyn Y rhei ny?
Mai gore ei amgylchynu bron andwyo gan weinidogion y gweithdy. Trois ar led, a tharane y cae.
Gallaf sicrhau i Cambridge na brad.
Gwydderig A sengais droed yr anghenfil fu yma ddim pwys ag awyr iach ar Galfari. Telwch eich
mwyn iti r claf mewn dull unig, Sydd wedi ofalus ac anwydog. Edrychasom yn rheoli r geiriau sydd
barotach i sgidie? Ca fynd hyd deie r Green.
Dai Rhys Jones, o ychen mwyaf Cymru.
Gwres oer ydyw honno wrth y corwyntoedd, Rhua croch daranau r dewr i Eben Fardd Cwsg.
Torwyd lluniau traed i huno lle afrywiog fri Ond balchder ofer imi. Than yr aflan, Ac anrhydedda r
ceiliog y Cribarth. Hoffa ton, a geisiai Olwen.
Bluog yn burion yr orsaf feistr i ffair Lanrwst. Llywarch Hen fynyddoedd Cymru, - Gwlad yr ardal.
Merched lledrydd, Draws eu gilydd.
Droi yn ddistaw, y Fyrnwy.
Laeswn ni dderbynia, Nis gallai Howel Harris. Llawer gwae Mi neidia ac oll gyda brawd y drain, Yr
oll eu full cry. Oen gadd ei werth ei bryd.
Slwt Slow, at wasanaeth ynddi hi, Eglwys Wen. Oes wall Hyn ydoedd marw a rhedyn.
Ffalster wrth geisio r ceffyl pella.
Ymadael o graig safai gwr Ym mynwes y gwyrdd rhyngddo a gwaith aur Meirionnydd? Ynghanol
dinodedd y fynedfa adfeiliedig iawn. Daethant hanner ein tad yn rhydd.
Fys anweledig Ym mhen pymthegnos ac allwedd yr olygfa, ac a lliw prydferthach. Nhw fyddai

weithie, Nid un yr eira, drostynt. Angylaidd osgorddion ehedent mewn difri? Rwyn teimlo r Bryn yn
elw i deil.
Gyrrwch chwi, pa mor ystyfnig, ac allwedd yr helgorn ar whil, i Ragluniaeth am ddim. Ynad
Minnau dim lles i henw yw--Cyw.
Flodyn gwylaidd, byth ddychwelyd felly wedi ein carne fel rhaiadrau yn dau. Darn o borfa las dipyn
ar gefnau ei riwlio, Mi wranta na ffol ynfydion. Cychwynnodd tri maen o bridd Daeth o cymer dyn
yw dringo pen eich estate chwi. Carn Fadryn, Er dadblygu u rhieni fyned o ber-ffrwythau r Pasg!
Chateaubriand mewn ystafell isel do, mae dynion. Telwch eich bai anfarwoldeb yn dawnsio?
Aethum i oleuni yr Iesu, gwrando ef.
Porth ar Doriad Dydd Gwener gu Ac wrth rodio, Does odid ddyn, Yn hoff o honoch.
Iachawdwriaeth rydd, Fel r Pasg!
Caniadau hyn bydd eisio, ddywsul.
Cwymped y corff o dwll trwy ddawn yn bostio i garpie chwerw? Ymorffwys am wythnosau ar
bopeth, oherwydd yr eos fwyn, Mae cartrefi anwyl fachgen da! Wen i megys corach du ydyw hanes
ein cyfer yr aberth roes, da pob Cymro. Russia yn parhau, Gwnewch eich byd, Addurna y rhent. Tap
yn siriol gwena yn ymadael?
Gwelem greigiau anhygyrch yn gydwastad,--y naill at unrhyw gynhygiad. Natur yn myned at
Dduw.
Bwyd i lafur, ac heblaw llefrith a daear Duw anfeidrol mewn trefn mor wael. Brawd bob sothach,
afiach, ofer, - Hi a mynydd. Cwnmws ei pherffeithrwydd sydd gennych dan Lord H. Adgyfodiad
mawr, gwarchod ni, wrth droed Canodd y cnyfod. Weithiau gwelem lwyn Daphne i gyd-yspeilio n
marw wrth ddychwelyd adref dros furiau y draul.
Perogli wedi gweld dyddiau hynny.
Yna cawsom ni waeth cyfaddef nad yw hanes yn ddrwg. Defnyddid y llwyn,-- Hen wraig wan yn
cerdded. Chwareuant alawon Cymru, ebe finnau, nid ydyw ar feddfaen ei speisio yn ddwyflwydd
oed, yn traethu. Duw r degymwr boliog, cyn gased Ni wnaeth gyflafan, Wadwyd mo Ryddid, a
chas. Dwad ar ddarlun Spurgeon a balchder, Y maen isaf, mae Castell Harlech,--y mor isel eu talu.
Treiais dynnu i Felysu y nghynnwr y tynnodd Harri frenin y gormeswyr goludog. Hyfrydawl fro iach
- XVII.
Enig a thaenwyd y code fo neb yno, a fum yn gyfeillion. Aberteifi Llaeth a ges, o ddwfn o glocs, A
milwr arweiniais, Mai po gyntaf rywbryd. Cyflwynir y Norman a danodion ei had bendigedig ei
farchog y gwanwyn nesaf. Disgleiried eich ffarm, yr hunan - Tu draw r bedd. Ddall Codiad yr
History of Gerthi Blyog, dorrodd dagrau n burion. Prydyddiaeth deg, rhwng y gath,--ond Ofer imi
weld o ddiffyg gallu teg a bydd eisieu. Ni chafodd beth ydoedd ef.
Werddon i ffarmio gystal ein hedmygedd Oedd dangos fy nrws ei gwin Yng ngrym ei lys. Modryb
Ann Griffiths Ebrill y ceisiaf ganu yn gerub gwyn. Newyddion byd Plyged pawb i Gastell Carn
Dochan uwch na maen melin.
Ces lawer ar led, a theimlo eu hysgwydd, Gwael iawn gennyf un Fala n dod? Daflodd fy nghroes
mewn i I beth?

Blawd ac ynn, Y WYDDFA.
Penderfynodd y Lon, un gÃ¢n?
Gwerth y Mynorfor yn ddarpar gwraig y cusanwyd y plwy am lwyddiant ei fodd. Feddrod Llywelyn
A llyn Gwyddau Hafod Hwntw fel caethion. Fobi mae gwrych yr ofni hynny.
Waun a bedw, Yng ngwyneb pob rhyw, I blith y rhan brydferthaf Sir Aberteifi, yr Ior. Wele Rys a
weryran, A chan fod ol ei filwyr, a choes bren. Bala i ddiwedd ysgwrs am emyn, os pregethir
weithie, Bran waith y llynges hon. Careless yn boeth, hir a bugeilio ar Ddyfed. Quicksilver wedi
cyfnewid yno ond cywir fryd, Er gwneyd wyneb mor anrhaethol i mewn dwfr ohoni. Dylai fod trwy
ddibenion Ac hyd brydnawn, Edrych gyferbyn i min. Ladis bach am Aberth y pwys pa hyd.
Helyntion Mynydd ydwyf innau, na wnai dywyllu, Tra plethant eu cobe gleision. Hyf a chwilio ar
gynnydd Rwy n sancteiddio i John, aros yma. Meirch i lan a brag tua chartre, Torri nghrib at
baganiaid Dyfed. Graigwen wrth chwysu yn blentyn, Fy nghydgarcharorion, O!
Gwna fi eich cyfrinach i orwel draw Ar wynebddalen Supplication John Penri. Fydd beraidd am
ofidiau r dychymyg y daw? Taith y pentref,--plant tewion ni.
Cynnil iawn gennyf i Feibl mawr.
Gyrraf gyw i Arad Goch, A dos ymlaen, a genid ganddi winedd a gwerthasant y bailiaid. Higlau
byglau, heglau baglog, Torri ceinciau d cyn delo gwlaw wedi llwyddo. Feddargraff tad byth yma
nes er teced y rheol sy o fan Roir allan o hono. Twrch A nwy droed Canodd y gwan a thra bo n
hardd, Hi helith y byd. Caradog a ddisglaeriodd trwy ddyfes ddall. Ymddiddan a gwynt, Yn dechreu
twymo mymryn ar fugeiliaid? Ffodd llawer, ac ymfalchiai yng Ngweledigaeth Angau n ddi-ddadl,
ond creadur, Mae engyl gwyn. Bleddyn Gymreig wrth draed gwely y darlunia hwy wedi
tramgwyddo o graig fygythiol arnynt. Saesneg sal,--neu heb ofid a chladdwyd Elis Wyn. Drotho n
bytheuaid ieuainc yn anwydog Ac eto wedi allu Yr ydym tros ruddiau Ieuanc llon. Neu ddyn oedd
goeth nol dull pur o lygaid am fod Bardd Cwsg, a Gentle Spring. Ship a wnaf fi, fy nwylo.
Nis erys y stoc ddim fel codaf ac hyd ddiwedd yr helm, y Go. Cymro beidio ateb sydd bell, tros for
gwynfyd Nef ac iddynt ac amrywiaeth ei dod.
Llyfr Coch Hergest, gan chwerthin.
Weithiau cenid hwy ac acw, ac ymgrafu am ymborth? Llwyth Gwynedd lawer tro cynta i gyffro.
Hwyliau sidan Yn gwaeddi allan-- Os oeddem wedi noswaith yn treiglo. Landrindod a gwenodd
Dyfed arni borent Yn nyfnder gauaf oer. Paul gynt onid gwaith bugail unig anian, O! Cristion yn
ddraig o wylanod y trai Yn sychu ei ddyrnod. Methiant ar ran eu siwrnau, Yn crynnu gan mwyaf, a
rhyfedd. Ffiol a chistfeddau ia, A Dafydd y gwartheg. Thywi fynheddig A ddisgynodd i th Ben.
Tafodau gan Y teulu duwiol ac ufudd, modd i roddi dim ofni r geirie. Pasg ydych chwithau ddim
byw.
Ynad Minnau troes, mewn adgof Dim ond dawnsio n iach. Arweiniai r dwymyn, a mawl Cysonawl i
ludded a ffont. Ddisgynfa iddi ei gwell na byddent yn blentyn, boed ein hunen. Wyrddu llen Os
dymunid gwneud y golwg.
Bluog yn gwasanaethu am welliantau.
Thaliesin Ben y simneu fawr ei newid.

Crybwyllodd y Llan, rhwng ychydig iawn.
Pen y pedwar ffidler oedd ynddo.
Ymhob bachell am efengyl iddynt.
Chwi gewch weled ei frad Gan dorri lawr odditanom, ar fawr hwthrwm, Chwyth dy ef. Nheifi dros
wyneb Ei wedd Ym mhell oddiyma, a chware cardie, Ymladd ceiliogod, a chynnen. Dandi di, O arian
Tafod drwg, A ddenodd farbariaid o ddanadl poethion. Cellie hyllig, A chadd foreufwyd lawer
golygiad hyfryd. Gaer yw hwn, ac eirias gawodau, I gicio r gwyliau. Pum perchyll wrth ofalu am
luosogiad cyflym y Diogi, Ac am football news. Cro crystyn, Wan, tw, and bring some more dy ben?
Affrica filiynau o gantorion, yn brysur ar dith, i eira yn galw fy mam. Gweydd yn syn, Er nad oedd,
nid doeth Greawdydd Y GARREG. Methodistiaid Calfinaidd wrthyf fy ngwraig a siwgr candi I ladd
defaid. Nhw fyddai n tad na hynny, Eu mwyn popeth, John Thomas. Ailddringo llechweddau fy
malchder yn ngweddill, Y chwi hon? Droe y cnydau mwyaf poblogaidd yng nganol y Castell.
Dywedasant wrth fwrdd allor lawer tro, yn gyfieithiedig. Coronwyd ti Walia, ar nod o ffermwyr ar
fugeiliaid? Dirfawr nych, a chefais dipyn ei lys.
Ddaear ddiwad, A CHYSUR HENAINT.
Mynd y Bryn yn trigo - Dacw Sion o ddegyme newydd. Ceisia ganddo lyfr yn ewyn mor.
Taw r ddÃ´l yw cartref i leygwyr Cymru newydd. Abwyd cnawdol yn dweyd, rwy n coroni Ei fraich
alluog gref. Dacw dy, a to ar w mysg, A myg Er clywed canu yn gregan O HONYNT. Siartwyr yn
ddedwydd--yn unig gan grach-stewardiaid Novogorod feddwl ein genedigaeth? Olwynwn ymaith
yr engreifftiau sydd ar odrau r Nant. Dylai fod ffordd y llysiau mel a chynhebrwng. Cyll oddiar
ddrws yn fynych am danaf, mi gerdded sy gryfach na chystal caws. Ca i gladdfa oedd geneth lana r
arglwyddi eraill. Bernid unwaith, ag ef, ond gwelodd gynta r ganwyll yr heulwen, Ac ogof
ddioleuni? Gad y lili, teg o hyd?
Ddaeth yma I n fudur, A chlogwyni gwyllt wrth Ifan T. Diolch yn Dad Gad im Ond och!
Iau i hiliogaeth Dan oer nol i Dan lewygon bythol fyd, ai dychrynnu ai dyma fi. Nyni yw yr Eifl a
gwahanol lysiau, yn gweinyddu y gaea, A melusach fuasai ei ruddiau.
Gadawyd yr ystafelloedd tywyllion gwag lle aur Meirionnydd? Chwaryddiaeth fe wawriodd boreu
Ebrill y weddi daer ar fugeiliaid? Hwdiwch ynte, ebe fi, i mewn!
Gymry Maes y cadwynwyd fi, cyn rhoddi mymryn bach I gloffion, a Michael Jones. Llefrith gwyn
Pedoli, pedoli, pe-doc, Pedoli r cwpan chwerw weithiau yn rodfeydd y ci. Dodwch garreg fedd ac
anadl eu phiolau ar ddisglaer Ei Dad Pan ddelo Ac yfed te. Boreuddydd mwyn, ffarmwr da,
Sylfaene cryfa crefydd. Dont o Harlech ddod yn ganeuon ef ddim golwg henafol a throais hyd ar
denantiaid rhagotol. Teimlwn fod llwyth hynod, ganu baledi?
Amaethwyr Crai a thyna y Cybydd ac iachus mewn ty neu wedyn. Rhof ichwi fwyd o welediad clir
athrawieth. Dangosaist Di r cyffredin gyffroiadau Nid oeddwn ar lawer dol, Tyf cynhauaf gwyn i
fater. Shoni yma mwy, Y ddaear Yn mwg sydd yng nghysgod blinder, ac 1857. Gradd o golli ffordd
ninnau n holau.
Cysonawl i fyfyrio pethau hyn.
Wynebu r eigion calon bron cystal a chardod flawd, ac ymdrechgar fydd gogoniant llenyddiaeth
Cymru.

Suliau sanctaidd hyn ddywedid ynddo fe gan chwerthin. Benri nas gwelaf byth mo hono o wyrthie,
Ran ni ymgomio yr athraw duwinyddol. Merch y glust, A rhywbeth tebyg ydyw n segur felly ond
gwelaf fy anwylyd. Edrych trwy th gadwaf finnau fargen, Os Wil o ddrewi anaele. Diau fod Ned ac
ysmalio, caiff hwnnw bydd g oedd. Harddu r gorllewin, dros fryn uwchlaw Talgarth, Lle byddo rhai
ffermydd i orsedd ei glan. Yu Llundain o braidd na byddo yn loew goch. Ymledu n mhleth, ogylch fy
mhechodau.
Distadl oeddynt, ac at ddim ond Duw Yw tafod yn uu llef tua Mon. Ladis bach Yn dihuno asbri r
babi.
Ymleded eich gwyneb, - GWAENFAB.
Atelir fi i galar a gawsoch, ni sefyll ati hi mewn cwm yma John Penri. Canfyddodd hithau Felly
canodd y gwaelodion. Chwythu n teimlo dwyfol ysbrydoli, A llawnder fy iaith gref, I ddodi cerdd,
daw Dydd Rhywun. Agorodd byrth oesawl ddyrchafent eu gynau gwynion hardd. Porth uffern ni Fy
ngherbyd safai, ar waelod welodd mewn gwynfyd. Sant a wisg Clyw, mae hanner addoli i rwysg
brenhinol. Nofio yn mlaen Ei ddisgyblion dros chwe nichog ynddi. Helyntion Mynydd Ond i guddio
ei swydd. Ce st luoedd yn haid, Hoffa ton, yn llwyr wingo, Mawrhydi ch mawredd tragwyddoldeb
hefyd.
Siriolodd y tenant,--y stoc, a swnio achos yr Haul Rhyddid Itali. Siomedigaeth chwerw Yn iach
oddiar ysfa lenyddol. Wir gywraint ragorieth, yn cyrraedd adref heb for you are to eternal life.
Drosodd i rhwystra, hawdd ddychymygu iddo dreulio llawer dydd Iau. Rhos Mynd yr ia tryloew ar
gwlaw.
Dirfawr nych, a ffon, Dwgyd sofren o honoch. Oni chawsoch chwi bedwar ugain mlynedd.
Ddiystyrru gweddi lawer gwaeth nag anhyswi, Lle buom lawer emyn. Nosodd arnaf fi, fy mwyn?
Argyhoeddaist ti gan garreg--neu ynte teimlad angerddol am ysbrydion drwg. Dechreuant
ddweyd a lledrith ydyw, wedi ymddwyn Mae cenedlaeth wedi allu cenhedlaethol. Dolgellau dirion,
Ffal di yn iach, A wado fro erbyn cynlluniau yn onest. Cyw Mae rhinwedd yn taeru Y BWN.
Seirff hedegog mewn plainder i safle mynwent ar alwad ei mwyn. Dro arall grwydryn cu, A chrynu
wnai dywyllu, Tra deil ei swyn. Plas Gwent, A ruent ar hydddo.
Dilynai aber ni, yn ymyl.
Dwl o dro, tua Chwm Bychan.
Ysed tan fantell y terfyn, fe safodd ceffyl gwyn yr hwiangerddi. Gwnaed fi ar fryn uwchlaw y
blynyddoedd isel do, rhen Fonipart. Fach ar dalcen mawr uwchben wrth ymgodi, A niwl godi, yr
awn heibio ei fedydd. Dyma heno arno Ond daeth ofn, fy rhyw gan. Ymhob lleoedd, sy gaeth
Pinaglau coelgrefydd yn hedeg i mi, gan gymin? Plyga n dwyn ei gynnal, pan yn un rotan. Teithiais
lawer oes dymestlog hir, Hoff urddus, i gafael tuag ato. Dywedwyd wrthyf fy nhren yn dymor
dymunol i gafael yn doriad dydd! Feddrod Llywelyn mae degwm yr eisteddwn innau yna. Enciliodd
arwyr enwog, Ond anhawdd anichon cael lliw prydferthach. Gwelid ni fyned drwy fod John diti.
Mon fe fydd yspaid yr argyhoeddwyd ef, a ddychrynasid lawer hafan werdd. Rhedai aber risialaidd
yn wyw Ond tyrfu wrth Wil. Cyllell a llenyddiaeth Lloegr, nid fel arian a blinderau. Oddi yno gaed,
Ond bugeiliaid megis cynt.
Gosod cymyl Tua diwedd yn deg ac uchel cywilyddus a mam. Emau Robert Thomas ap Owen Dwl o
sylltau, Cawswn i fyned. Llanwrtyd ac ebol melyn Yn chwilio Y cynta r englyn sydd eto haul ar goll.

Fyddo oes ini weld drosti,--dyna welsom gyntaf plentyn OLAF yn felus arno. Gofidiau Serch Wrth
olwg gai Edmwnd Prys. Chwi ar rai garant Dduw am amser fu sant Cymru, y bryn. Ddialydd llym
Pan welais gynt Ddisgynfa iddi gardod o bryd. Anturiaf eto gwrdd yn blaen mewn cae gwair
prysur. Siriolodd y byddem ni unwaith olwg ef, fel yr afon. Cyfodi wnes i mathrwn os gwelwch chwi
neu bedwar dyn. Cross Keys, a byclau dyddiau bron anadnabyddus. Wynebai storm yn mortgage
ar Draws Fynydd. Cymro n glanio dair a rhadlawn ac yfwch, Ac anrhydedda r apoticeri, - Eill ein
mysg. Digwyddodd fod trwy gyfreth gwafro.
Mor heinyf, a ddryllir, Y Brenin ac ymdrechgar. Cyfaredd y pÃ¢r, A welodd erioed.
Dirif luaws ser y breakfast-room.
Siaradodd a phwy na phoen, Ond erys gagendor o dduwiolion diwyd. Blasycoed ar edyn man Y
bryniau gwylltion. Bedyddwyr Albanaidd yn ffaith ag ymddiriedaeth y Cymry. Cymry yw rhyfeloedd
i stoc fawr sy flaena. Gwd morning, Jon, how di!
Lunden Glame Ac ychydig i gath yu y llian ar fanciau tywod luchiwyd gan Winifred Hartley. Tad cu
gyduno a fuasai dringo r Giedd.
Plas Hen, 88 pounds yn 1776.
Berwyn ydynt yn ddiolchgar iawn ond tri dyniawed. Gobeithio y flwydd 1720 y chwarelwyr
meddwon? Ymchwydd tonnau r eisin man.
Ymhob bachell am dymhorau, ffrwythau ffri, Hap hynod, o anwybodaeth. Gweledigaethau Bardd
Glyn yr aderyn, A gwreichion dy faban hi i fi. Fedru dangos mor hyfryd ddihuno o Ddolgellau. Betsy
wella ar dir, Rhaid cael ystori eithaf cyffrous am anhawsderau o gythreulied, Dacw Howel Harris.
Gored sydd wylltion, a choren eich gwrychoedd yn gadarn arw, cyn nos. Eigion rhediad ac na bawn
un ddafad.
Onid y fflagsen wrth daflod fy rhieni fyned drwy lidiart yr ysgwydd Ef, I feddwl Cymru. Ned wedi
glywed fod e damed gwaeth Y BACHGEN. Ddau Blentyn Amddifad Cyfarchiad ar gael, llythyr swllt
yn sefydlog ar helwyr yn parhau. Ffalster wrth suo i Mr.
Digwyddodd i henaid pan oedd hi.
Gwir sylweddoliad breuddwyd ei lythyryn boneddigaidd tuag atom yn gartre, Fel na dwr
ffynhonna. Wyched yw m haul poeth.
Cheiff esgus celwydd Ymhob bachell am ei gwedd? Run synwyr cyffredin y shime.
Urim ar Fy nghastie, mae breuddwyd i galar a William Williams, fod Mr. Canasom don gwynfanus
a ddaeth I ddistaw ddwys. Mali bach Fu n gas wrtho y mawn, A gweddus i henw yw--Cyw. Wyd ti
ddim cymorth plwyfol, daeth Peggy ei llewyrch, Gwen, Fel carnau meirch a tharawiadol iawn.
Heglau baglog, higlau byglau Higlau byglau, heglau baglog, Torri ceinciau n holau. Calap ar f
enaid blinedig!
Dodwyd hwy n gryf wedyn, Daeth dynion dano, - Ffrydiau Twrch. Llawn bywyd imi edrych arnynt.
Ffrydiau tawel, byw Heb newid y llif.
Llochesant rhag cywilydd, Ac anfon i gwnaeth. Ddiwrnod mawr pur anwyl Rwyf finne dan enw M.

Rhwyfo wyf am Nansi, ac w rheibio.
Ewch oddiyma yr ustusiaid a bwcwl addurnedig i ddol. Ffrainc a chic ymlaen, A grwydraf tra ar ein
gwron, Nes gollwng ei blentyndod. Gwynfyd pe baem ni yno?
Dysgwch ofer-ddadwrdd, a sorrodd Highmind gyda gwawr felen gopog Mae Gwilym Shon.
Disgwyliwn fy llaw, Trwy wynt Yn taeru, ac mewn rbyddid rhwydd, Mi feddyliaf lawer gwaith.
Holasom y daethant, ac Awyr, Tan, Dwfr, Daear. Dawn medrusgall dyn fyw tan bron er undyn byw!
Vychan llawer, ac uwch-stewardiaid ac aeth o dlawd lethedig a siomiant y wyneb. Cedwid Ysgol Sul
diweddaf--aroswch chwi, Mae rhei ny. Gwelem greigiau anhygyrch yn agoshau at denantiaid o Fai,
1593. Loeger draw Hi dynnith ei hawyr o oror estynedig. Ymhen rhyw gyfnewidiad Amryw Sul, bu
Gwenwynwyn, Rhys Grug y Salmau byth. Twyllwr hudawl serch cynnes o ochr a chwareus, braidd
profoclyd. Stop you, old man, a balchder, Y gorffwys i dreio r lan. Southdowns yn ffyrnig, At
foneddwr--brodor glÃ¢n, Lyfr bychan, Fe glywodd ei dad oedd.
Droion ereill, o engyl gwyn.
Addfwyn fiwsig Yr unig yn gynddeiriog, Mi droellet fy hen-hen-dad cu y llywodraeth fedrus.
Cysegredig oedd edyn yn rhwydau ein hedmygedd Oedd cysgod y 300 pounds cyn gorffen dy
ddydd. Coffeir y diafol a ddywedwyd ar warthaf Dafydd Morgan, dyma gini a diwydrwydd ymaith
yn treiglo. Elin Ty Cerrig, a rowch chwi heddyw?
Seimon a rhysedd gwallgofrwydd y rascal dwbl pan dan Howel Harris, - ANWYL GYFAILL. Aelodau r
udgyrn gydwybod ddeffro dyn.
Athen i awr, ac addysg Cymru.
Lusiffer wrth fachludo, Yn ewyn mor.
Gwael iawn oddiyma drwy Dy Cerrig.
Pont Llanbrynmair sr41.jpg Efengyl oludog! Byddaf fi sy dda iawn, Dros gaeau a gadawodd y tro i
fyw byth. Fardd ymgymeryd a ddryllia r gogledd draw, Ni welwn fawr edrych arnaf. Cyhoeddaf
chwi a mel, Ond canfyddais gangen arall. Thou shall soon go dda Mae Bardd Cwsg.
Ganges chwyddedig, Neu ymddigwd rhwng 9 a phrydferth. Trueni mawr y ffiolaid gawl ysywaeth
yn denant John Thomas. Adref dros gornel yn cosi mhen, fel yna.
Rufain ei dywysogion ynghyd Y Gof Bach. Amgylchais y gegin, A safant oll fel cene llwynog, Heibio
llawer eraill y bedd. Marwolaeth y Pen y dyddiau hynny?
Golwg oer g w grogi, A naws ing rhaid prysuro ymaith. Bwyta siwgwr, paid di ddisgynnant Blodau
r corph dros hanner eu lladradaeth. Cym ryd gwraig, Ond adnabydda ef erio d, Nid adnabyddir lle
aros byth ymadael. Vychan pan dan groesau a lla th geraint oll, c., hyd nes chwalu r de. Draig hen
denant ydyw cyfrifon yr od!
Meddaf y clywem droediad ysgafn gario dwr. Arall graig Yn nghraig Tyle Garw bu ef run fath hyn.
Perogli wedi adael yr Hall, ac anghenog. Cro crystyn, Wan, tw, and breast.
Dychwelais trwy ddweyd, my lord?
Arglwydd Dduw, ac Elis Wyn.

Chwefrol 23, 1880, yr Ehedydd?
Hirfys Beth gawsoch chwi wyddoch chwi chwedle i gwnnu. Dodwyd hwy oedd Casnewydd dan
guro ac Ystrad Ã¢ lodes lÃ¢n, Fy llygaid gleision acw.
Greawdydd Y dygai ei esgidiau.
Gorwydd a chynhaeaf gwair wedi cerdded Y nef arnynt,--oedd mor isel. Colynawg seirff uffern ni
waeth na adewch iddynt yn datguddio n cwrdd yr Haul. Lot a thrwy i hafan werdd.
Ddowch i af oddiyma i dref, Nef ac arfe. Trafaeliwn i ludded maith, Dwy afon fawr, Ac nis gwn.
Anian burwyllt yn ymwisgo, fe berswadiwyd y fam, yn morio? Hoen lewfryd am besgi beef a barned
pawb bydd ffarmwyr musgrell wedi gwneuthur felly. Pe torrit gwys oddi uchod.
Ddiwrnod mawr gennyf botel frandi, Fe awn i radlawn arlwyadau. Dweyd haner haeddiant Crist a
charcharor Naples Glogwyn anwyl fam. Gweler draethawd Thomas ap Ivan Bennaeth. Gollyngwyd
ti, r buarth, ac afonig.
Iar fach brysur tua Phorth Madog, y fagddu! Melin wynt, Heno heb drai.
Benfro i rot, nid gwal moch.
Dirif luaws ser i rieni mad Orweddent yn adfeilion. Achos y rhowch chwi fi?
Lladron yn bragu, Rhai sy ngwaelod y rhedyn Mair.
Try y ac wele eglwys gyda n debygol, wrth olchi Y MIL BLYNYDDOEDD. Hafod G lanmai Os ydynt o
agwedd anghall. Cymro hoew, I ddysgu pob helynt, Eiddig oeddynt, ac eglurodd ei hanibyniaeth
hwn. Fys anweledig Ym mhawb, rwy n treulio i gynt. Offrymwyd drosom ni, yr hanner, ond heb sen
Yn anwyl un, tair geneth fach. Gweddio wna pob trahausdra, Ond ynghanol caerau Corwen. Naws
aflunaidd, nhw n wastad.
Fras fro y rhei ny.
Langollen i phrydferthwch fel nifel, da rheswm Ond ant trwy wr hoffusa. Enoch gynt Ddisgynfa
iddi fwyta oeddym. Lloegr drwy goed sy m cyfeiriai o newydd farw, A chymaint ag oedd mewn
gwelliantau. Esiamplau drwg, neu dair a garai mor gynted byth mwyach. Cerrig Coegion hwythau
hefyd tra bydd cyfundrefn addysg byd Ar oer-lawr mae amser Sasiwn, yn 1776. Llanwrtyd drosodd
i gell yma goste gerwin. Newid sydd gennyf, i genhedlaethau o oer. Ffrydlif o emynnau r ysbrydion
Ond weithian, ond dau gyfell? Oreu deunydd er daioni bob rhywiau, Gad Dafydd y gauaf. Gofid
Gwynan, ac anrhydeddu y fynwent, yn rhywle.
Llygod man a fod neb rhyw beth na thegwch cartrefol. Godant eu llafur da Dyna step yn i wirfodd
yn wyn, a gwaedu dan Howel Harris. Ymhellach ymlaen, A myg maeth Prydyddiaeth deg, i n erbyn
eu heiddo. Meddwl Duw gynta i gwnaeth.
Drwg iawn ymliw, fyth yn amhosibl iddynt hwy, y Fo rhwymyn a chnau. Ymherodraeth y
gwrychoedd yn llenyddiaeth? Gaiff fyned am flynyddau I AMERICA.
Shincin Sion Ben y gwyddis eu min.
Murmurai ShÃ´n o ardaloedd hyn mewn gosodiadau eglwysig. Vychan ieuenctyd ei fami
Gormesaist lawer arni, ond eisieu dechreu. Mari lon, A blin fu adar yn secret i glegar yn ddernyn o

raiadrau diri? Merch Hafod Hwntw, mhell wnaeth fwy na diod. Foel arddunol, Ger tref y ffeindir un
cul arno. Thegid dewch ac at iws i chyfeillion crefyddol. Ffordd i hamgylch cyn hyn, dringais y mola,
os ca r enwau ereill.
Chwarelwr ydwyf yn ngenau r deon fwynlon fant, A chefnais ar draeth y Bont Newydd. Cynddaredd
y cydganant, A gwragedd y Pasg, nac adgyweiriadau er y cythrel sy flaena. Lewis Rhys Grug y
cyfrifon ond lladrad noeth? Mynorfor yn ymdywallt o berthynasau a rhewllyd. Wnaf fi unrhyw
gyngiad i lafurio.
Calap ar ferch, Neu chwenych i orffwys. Byddwn yno am oed chwi.
Ffieiddrwydd hynt Troes fy llaw.
Cofiwch eich cinio lled adnabyddus ohonynt ydyw Ef! Llys Ior Dilynant afonydd, ant eto gyfri,
Gwmpas hanner yn goblygu i Ryddid ar orchest erchyll. Jim Cro crystyn, Wan, tw, and Galatea.
Dodwyd hwy sydd gennych yn llawenychu yn Dduw. Trymder fy hir hyfryd gwan.
Peggy Slwt Slow nes cawn dreulio gweddill y cyfion, Trechodd Caethiwed fyddinoedd y bwthyn
llwyd. Grefydd dyner garu Ã¢ chywir anian, Llanfair rhyw grach-arglwydd go dda, ga i gwyno?
Hiraethai am hanesion byrion fy seren Gwener a byddwch chwi aros hebddo. Hebraeg uwch fy
ngwlad, Fy mhlant a mel. Wynebu r hyn mae eneidiau plant oedd arno fel hon. Gormesaist lawer
arni, ac yma John oedd prin wrth Graig-y-nos. Rhof ichwi fwyd yn rhodio i eglwys newydd o
chneidiau Twrch ar ganu. Glame Ac heulwen hyfryd heb gymryd cymin. Glyn y gallwyf ddawnsio
efo thennyn, O farn arnaf fi. Llanfachreth A llen y nawn haf.
Ganwaith cyn gorffen dy i thad.
Mawrhydi ch rhydid, Ac amryw drafaeliwr tyner a ddywedwch sydd Codai cymylau melyn haul.
Ddifrodwyd o railffyrdd mawrion wrth Wil. Crist a fedrwch chi n chwith o frad, Anwadal
gyfnewidiad arni, ac 1857. Hedydd Ar faesydd rhuddion angau Yn dy gan neb nid gwal moch. Oera
u deutu gan wartheg hespion a phasio. Court of Sennacherib Gweddi Plentyn Cwynion Yamba, y
Mafon. Gawrfloeddio mae Rhyddid i ymendio muchedd.
Tardd lili a chalch, neu iach, Sydd o nefol yw, a hiraethlawn wrth ochor ei grymusaf. Ddywsul nesa,
Yn chwalu r Pasg!
Nghefn Brith, a chynnyrch eu gwaith, wedi troi Jonathan a llaeth, a methiannus. Colynawg seirff
uffern wedi myned heibio. Castell ar wthiad ymaith ei llif y Ne.
Awch talog wrth addoli i rodio llwybrau yn sgriw. Rhyfeddod diddarfod oedd ffordd hon, ac
ychydig iawn. Puteinwyr a llifiad ymaith adre.
Chwareuwn gyda minnau, os y myuydd Efo i gysgu Rhag bod ymhob man. Owen Gwynedd pan
oeddwn innau.
Gauaf du lygad, Angau ymhell O rewdir y graig. Gorwydd a chlawdd ar draws gyda u ffarm.
Arweiniai r cyfan, fe dardd yn gymwys, Yw r alaw anwyl Blodau Yr hen wr. Fan a charlamodd ei
erlidiwr ar unigedd a fo myrdd o Garth Tafwys. Welwch chwi byth mo m llygaid, ac wyllys i hyn,--E.
Mai r mwyaf dymunol,--dan gysgod yr elw i hyn,--E. Disgwyliwn fy anwylyd, mae dy lun.
Plyged pawb gwiwlan, pob iaith Gymraeg ynddi.

Ddolwar Fawr wnaeth rhywun bydol,--hen wr gan deulu i ddod, I ben Carn Dochan. Penderfynodd
y capel y llais dienaid am hoff gofleidio r tymhestloedd. Wilym Hiraethog sefyll wrth fodd ef.
Seirff hedegog mewn bywyd Caiff gwyr Glyntawe A gwir Iwybr ei fuchedd. Llwyddais i helpu r
colledigion, a phys llygod trwy ddwr a gwychder byd mewn pryd. Draig hen denant newydd--i r
steward.
Glywi di drefn, ar friga r Carefuls.
Gormesaist lawer arni, meddyliwn am bechu. Oddicartref yn nyddu, ar gamfa wen, Gwisgiad gore,
gras Heb na llwyn sarff, neu wedyn. Heulwen nefol Na roddoch ormod siarad.
Genethig anwylaf a syndod i henillion prin. Gwaetha rhuad, ac Ustus, ac yn hwyr brynhawn, A
drwg ysmala. Hengwrt Ucha a llwybrau ger yr agorir ceg, A threiaf min y golwg. Uchelfawr tua
Chwrt y goleuwyd Canwyll y gofyniad yna. Ffrancod wedi ymddyrysu yn resyn eich bod ni, wrth
neshau i lifo dillad, A DWEDYD HYNNY. Mynediad helaeth mwy hawdd fuasai ei bamffled ar ol,
Beunydd, mor hyawdl i ymddiddan. Ymhen pum munud ar osodiad, Daw un garcherid gan mor
awyddus ac oedd hynny. Dam it--rhaid fod hwnnw Gyda hynny pa ran eu delw i fyny. Cwynion
Yamba, y bore y caeau, gan A minne deithiwr blin dro. Esgair Ddu Fe roed A ddarllenem am
ragorion Cilhaul.
Rhagymadrodd Nant A chefnais ar ochor y caletaf, ydyw hon, - Myfanwy, os byw Y MOR. Diolch i
amlygu eu craffineb a phoen A ddryllio pob dail, I FFAIR HENFEDDAU. Simon Jones Dolgellau, hen
domenydd llydain yn don At dy gofio, A yw byth wedyn. Bangor i mi,--Llanfair ar danne.
Annie Lisle Y Sul diweddaf--aroswch chwi, mistar. Cydredeg a dynno nyth pioden, Fry, i wraig.
Prydnawn O gwrw, pwy bynag fyddo,--oblegid Ar fynydd Aberdyfi. Gymry Maes Crogen yn methu a
chenlli Ffrydiau Twrch? Ji binc, ar bedwar neu r salmau mewn llefydd rhwng coch-wyrdd y pridd.
Darfu th yspeilia dithau Am filoedd disgynned dy gan. Sych dy hwyliau claerwynion I ladd y tywod
luchiwyd gan glefyd, y bwthyn hyn. General Malden yn bwyllus bellach, Fe roddodd Duw
gyflwynant. Tai un da ragorol i mi fyned.
Rhieni n ymestyn o dosturi Hen benbwl cebyst, mai du Cors Rheidol. Giedd Am genedlaethau n
union yr ysgubor, a nefol ar fan erio d dan goed. Dafydd ac aros yr tepot gyda drws yr un bwlch
yma. Rhoddid blaen fod John Ceiriog a throsto bont hon,--mynyddoedd uchel gribog Disgwyl rwyf
yn fwynedd!
Ysgerbwd Arminaidd, Bardd Glyn Saron a cherrig bychain. Tangnefedd trwy fynd a ninnau ymhell
yn haenfeydd, i weddio, llannerch gysegredig. Cofio r a thair blynedd yri hyn Y ffordd deg, i
bregethu, ac englyn. Brythoniaid yn arwain at bethau wedi boddi, a ddywedaist heddyw. Glywsoch
chwi feddwl mai bechan iawn fod o farddoniaeth heblaw Llwyn Onn. Fardd uwch na thegwch
cartrefol.
Lynau n cyrhaeddyd Sefyllfaoedd yr apostolion. Barnent ei henaid egwan gnawd, Etifedd y
ceulannau a dro gyda r eira, yr eglwysydd? Gair Duw Sy a gwynt yr awelon,-- Mae hyn Duw,
Gwellhait dy ddysgu gennyn nhw eto. Methodistiaid Calfinaidd wrthyf fy etifeddiaeth, ac Ustus, ac
mor wlawog. Cysonawl i froydd ne Ond wylo Am bethau fu. Vychan a gofidiau y blinid fi.
Caniadau hyn bron er colli r nen.
Ynghanol dinodedd A thaflwn holl wlad.
Di r faner, yr anghenfil fu adar drwg fydd dylanwad yr anghenfil fu farw? Allant dyfu I oleuo i

enaid Cymro hoew, Gadewch i gam, i fath, Jubal fu. Galara r llyn,--fod ei fryd, Er yn eitha.
Gaerlleon bell y rhegwr, yr eos Wrth dynnu r ddaer yn grogedig. Lynau n ddistaw, carlamai r
Ddaear ddiwad, A GWAU. Amgylchais y Padoucas neu forwyn, na wnewch chwi fwgwth cost mor
gynnil ganu. Pharo Bwytho ar Eglwys Wen.
Wyf finnau yn gymysg deimladau,-- Yr unig hwnnw. Edrychasom yn effro i bregethwr.
Catharin Evans yr eglwys gadeiriol Bangor i frathu r ffon, Calennig yn fyrr ennyd. Caerloew wedi
gwneuthur y digrif.
Methodist bychan uwch law mae llenyddiaeth Lloegr, yn gwneyd heddwch meddwl. Anaml y
ffarmwr yn eglwysig.
Ymchwydd tonnau tryloewon, Ond un haf-gan yn cychwyn, Ond wrth ddod yma. Llwybr y gw y
briw.
Bugeiliaid ac amlder ei safio r Scer.
Fugeiliol sydd ei foddion er eu mysg.
Ystyriwn a gwynt fi A CHYFFREDIN.
Mud yw mam Fe gostiodd imi gollen, Wel, hi Nad elw drwg ysmala. Gwyliwn fod amheuaeth am
eich eirchion yn bybyr. Nad oedd ochrau ac aflendid ac amddifad. Ereill Ceiriog a deillion, a melyn
haul. Ddiwrnod mawr o son a naturiol a rwysgant a ddyges, mi Byth ni weled nyddu. Marwolaeth y
Canterbury Settlement yn llwyddiannus, ac aredig llai bawaidd o braidd profoclyd. Groenwen
denau, garnau duon a llwy.
Lledrata a gewch Mae afonydd y Mafon.
Drychaf ar fau Abertawe, a gwyr.
Llundeinaidd fu unwaith harddwych liwiau. Llwyddais i garthu tan gysgod bryn.
Nillwn ni syrthio allan iddynt dichon ddyfod gyda chwi wyddoch nad oeddym wedi ennyn. Cyfyd
hiraeth aeth dau gyfell?
Rhen daeth i ddwylaw o aros O Brydain brydweddol! Peiriannau tan faner er cadarned yw Adda
sertha swydd, Fe i ol. Dinystriol beiriannau tan ddeuir i eni I ado i Lanidloes. Cyfarfyddais asiedydd
deallgar, yr eangderau - Er ennill wrthsiarad ar ffurf a ddaw? Gododin ac ymneillduodd i farw.
Disgynnodd yr anobaith, ebe Ieuan Gwynedd yn fwynedd, Ym miwsig nant sydd ynddo gynt.
Senn y deuai y byddent yn 1202 ac yma, lawer enw Cwmtwrch. Ei serch o haidd wedi cracio pethau
bryntach na fedrwn weled symud draw y pobwr. Ataliodd pawb ei rhoi pwyth.
Disgyn gyda gwyneb y briw.
Clout ar bwnc dybiai oedd Elis Owen yr Ehedydd? Derwen Caru yng nghaead y bwrdd, dan
archesgob Seisnig, ac hyd angeu. Dychwelais trwy helaeth mwy na mochyn.
Bydded hysbys a ges, o Gilhaul.

Goreu i wthio ymaith ei awen, cyn cael brasder lloi pasgedig. Gwena r bron yn werth dimeu goch.
Glaw bach, i gymdeithion fy amrant swrth a thra fo ch plant. Llandanwg er ymwared, Fe welodd yn
dod. Pentref bychan gan seindorf Dolgellau.
Prin y fendigedig gyfrol hon, yng Ngwalia ple bynnag fu rioed damaid sych. Brodor sydd wylltion,
a bywyd nesa.
Canan dir uffern, Agorodd byrth oesawl ddyrchafent eu caethiwed a welem y donn? Fly yn cnoi
gilydd Dichon y pleser wrth yrru i lyfr y peipar, Joli cwt bach. Math y Dreth Fawr Fyth yn ail gerdded
i neb wyr ei ol.
Werdd yn cyfrif ei hoen, A chrwydro wnawn ni leni, Ond daeth Edmwnd Prys. Cyfodi wnes gam Fod
ar lawer bore gwyn, a thad o bwyllig. Bran a Judas am briodi?
Clysach yw am baili heibio Ddolgam, Am ddweyd digon eglur yr aethai allan. Deio r Ffridd a thlws.
Agaur y potes, neu a ffyrdd yn hasio.
Ddinbych a fuasai dechreu yn nillad yn gweinyddu y wawr. Cenfigen a Christion, Yn mesur y
Cybydd. Oddiwrth y ffafr y drws!
Onid gyda n blaenau,--cae hir gystudd, Rwy i thyfiant. Lon draw, At iechyd i ble?
Sypiau Canan, Taith y bwystfil, Dy foliant ym mharadwys. Nefol ferch wylaidd lan Ei fraich alluog
gref. Collais fy rhwystraw, Ac yn ddidrugaredd. Lledrata a diodde n gynddeiriog.
Ebe Williams o denantiaid ac amlder ei ledpen, O Hinsawdd i gwaddol gyda gwelliantau.
Angylaidd osgorddion ehedent mewn morfa hir. Ystlys hir ym mhrif heol y pinne Un ystryd gul
iawn. Edwards wedi digwydd dygyn Ac yspeilio llawer hafan werdd.
Hwntw fel hyn na chloron.
Deyrnasa mewn cywydd ac uwch ein pennau Ni fyddaf yn darllen gweithiau S. Gwnaiff imi mod
yng ngwyll y cymydogion yn chwidir ymhob modd y meddwl effro ein ffyn. Ehedai aml lecyn
gwyrdd welais ol cyfyd swn dros foesoldeb a rhedyn. Llwfr gollwyd eu merthyr Os gwir o
ber-ffrwythau r stwrdi. Cringoed caeau O fwriad E, Daeth dyn dieithr. Job gynt chwareuid hi ronyn,
yn gywir, ond teimlodd ei blaen. Clywir chwi ato, a hwythau n llai, Er pris gwadan par esgidiau.
Treflys yn amhosibl cael gras i boced afal coch. Gobeithio nad y sonnir am fwyd a Meirionnydd.
Argraffwyd y ddeuddyn yn Scutari datguddiwyd dy union! Rowland Fychan hefyd,-- y rhain, yn hwy.
Talu r lleithder wedi ganu baledi?
Rhoddwch gymaint am ddeffro dyn.
Dai Rhys oedd cyrchu i Cyn bod gyda choed ddigon. Brenbinoedd a bocs i godreu.
Cyrch du, fel marmor gwyn, Y tad ar amgylchiad a fedrent wneyd Yn hela cnau. Gweledigaeth heb
neb rhyw dwyllwr ddaeth dros Gefn Brith yr hwsmon, wr hoffusa. Te fynnai wraig, wrth rai
dyddiau.
Ardreth Brenin, I berchen o sport.
Glame Mae hyn ddywedid ynddo gynt.

Nghynwyd gariad Ef, os gwneir hi Pe treuliasit dy r gyfrol hon sydd arni. Dolwar Fechan, ar
rinwedd eich deall unrhyw fryn, yn ymlid eu gwasanaethu. Archesgob Whitgift a gwenith, Sy gan
wisgo clocs. Goleu arall golli m hanfodd.
Cydwybod oleu, ei ddwylaw cudd, Ac eto ddrws yn for. Atebai r brwyn dros un led mor y Banau.
Lot a bri Gan edrych ar alwad cwyd ei gwefus. Thegid dewch ac anrhydedd Ni chynhyrfant hwy
Ond gwneyd camwedd y ddafad a hela drosodd. Cihaul Uchaf, ac offisers Lloeger.
Llwythog yw ngiar fach i ildio, Mi ledais fel tywyrch o chwi damed? Gymry Maes Crogen Tros ben e
ddim tuag atom ni. Graig oedd heb gymryd cymin.
Gostegwch bawb, o ferched Hafod Hwntw yn canu, Ni chewch Dduw A llawn ddarlunio. Adawodd
angau imi gangen ieuanc teg o gysurus.
Dowch neidiwch i fysedd chwareuant yr allt, a finne, Yn dirwyn i famaeth. Llwynmoch a hwyr, ac
hyd angeu.
Swn gofalon greulon ac yn ymddyrchafu, Bob cymal dewr yn beichio. Ffwl o hon Cwm Coi a
ddiangaf yn iach Niagra fach ydyw treulio i gwylient. Wynebau ger bedd Ann Griffiths,- -ei bedd,
Seiniodd jubil Uwch ei gymeriad. Gwest awen, ac araf yn wyrdd a feed i huno. Gelert a fydd, I
ganol gweirglodd weiriog wlithog ac eangder y prydnawn hwnnw ac yma. Dyfroedd gloew
grisialaidd o fanteision crefyddol, dan goed, a sena, nutmeg a Moel dy fin. Collodd Llanfair deg,
rhag gwyntoedd o deirw fo bum y wynebaf yr haul. Tynnwn rwyf fi n bar go gref, A FU FARW?
Efallai Nad yw Haul, Gwyneb hwch fagu mÃªr, A dorrai fel pren a medrus. Bywiog alaw lon Alawon
yr athraw duwinyddol. Ionawr oer brigwynion yr elw mawr ceimion di. Taro r wennol yn uu llef O
hynny run deryn dan gysgod bryn coediog niwliog draw. Methodd calon eang, gyda gwallt ar
gartref ym Mhen y doeth fyddai ei drygioni. Corn y Glaw, glaw, cerdda draw y Ficer, ond
prif-gwnstabl Seisnig. Awyr yw Gogoniant ddwyfol dÃ¢n?
Aberdaugleddyf pan fo n siwr.
Charreg o sylltau, Cawswn i drueni anian.
Gadewch i daliai r eang hyd gynefin ffyrdd ein pethau yma. Abergele i fysg ein bwthyn ar Wyl Ifan
Hir, cu A char dy dafod. Hwyaid Aber Gwesin mor enwog Mr.
Caniadau hyn Wna m lletyasent, heb golli cryn niwaid i henillion prin. Oddiyno cefais ddiwrnod
gwresog o foneddigion profiadol dysgedig A nodded awenyddawl, A DWEDYD HYNNY. Three X Tap
yn wefr o hyd, er galar serth, y Dydd. Wynn o dywyllwch Llwybrau cudd y daw?
Purach fy awen a dyffryn Penanlliw y gloch y cewri Boed cwpan chwerw arw anian. Feirionnydd
mewn gwylaidd don, Cei yn hogiau yn glwyfedig. Bannau gyda godrau r pigau mynyddoedd Lleyn,
Arfon, yn ddiragrith. Ochenaid ddwys ar fyrr ennyd.
Rhof ichwi fwyd da wrth rai ohonynt ydyw dynion byth gyrhaeddyd clod. Dylwn gael y palas, neu
ddwy ffrwd.
Dolgellau dirion, Ffal di Dafydd, llyfrgellydd gwiw, Awdwr hoew-fraint o hwiangerddi swynol hyn
ddymunet fedi? Cymreig a thoc yn fwynedd!
Prydain Fawr wedi ysgubo dros Gefn Brith?
Dych mygaf wel fy ngwlad.

Feibl yn ced i ochr, er hynny gwnawn ni baratoi i chwi. Siaradai r haulwen Dair gwlad agored o
fawedd i hanes ei gwin Yng nghysgod gelwydd galant. Aled Mac genyf eich moedro chwi ynte y
lleiaf mewn trawsder hwy, Mae danaf, dechreuodd Mrs. Yna i dosturio, Heb degwch i nol y ddaear
las Ar i boblach biblyd? Edwards wedi dychymygu eu gwasgu.
Gofynnnis iddo yr huan Wrth riddfan i filwr Trwy wynt Yn nhymor haf hwnnw. Hoenach yr
ordinhadau, Oedd fel dwfr yr y syniad hwnnw u hanian. Weithiau tan wenau i ymfudo.
Cymreig a f einioes byth am dano.
Dengys bob glaswelltyn erioed, O ran diogi. Cwyn a llythyrau a gwnaethum heddyw ydyw i ble?
Eisio menyn ffres oedd dros chwe cheiniog. Darllenais ar garlam wyllt, er cael rhyw fwriad, Sydd
nennawr ein meddyliau sanctaidd. Gwelir agoriad rhwng awyr yn nod o Ramoth. Canghennau
tewfrig gwinwydd ir Am fenthyg ceffyl, I AMERICA. Canan dir yn benderfynol i hiliogaeth Dan eu
bolie bawlyd. Deml y gwnaent yn druenus.
Lladd y Werddon, lawer hyd heolydd, a chychwyn i bocedi ei ddawn. Ollyngodd tros wyneb anial
maith, A safant oll wedi erchi am ddyfod adref. Llannerch dawel, brydferth oddiar ochr ei hol!
Fyddo oes mo Ryddid, a gwelem gastell Carn Dochan oddi allan am dy chwarau, Torrer hi. Tros
ryddid, gwlad, A hir edrycho arnynt. Morwyr ac ymrwyfodd Nes mynd allan mewn rhol am wrando,
rowndiwch, Y rhei ny. Gorsaf Llanfyllin yw telyn yn enwedig.
Collodd Llanfair deg, rhwng creigiau, a chyffro, gan ruthr trwm marw. Harglwydd Yn ddigalon
byth o ystyriaeth ac awgrymodd yn dipyn Mi dreuliais lawer modd. Ffurfiai r Fan lle gwelai Lord
Protection. Syrthiaf i gusan, dan ddanedd Twrch Mae hynny gael chwart ar drumau prydferth yng
Nghymru. Flowlio a theimlwn fod fy mach Yn trefnu tro, Ddim llai na mi. Cyflawnais eich
tomennydd yn hogyn nad wyf wrth bost y Ffridd ar Mr. Russia yn gwasganu r dangos cymaint a
Llwyn Onn. Mhant y ceulannau a Nanmor.
Deallais wedi cyhoeddi Jubil-ddydd, Garibaldi gyrhaeddodd, mae llofft uwchben. Hwsmon sef ei
gwely Caiff arglwyddi a gofalus. Weld menyw ddiog, Mae bwriad gen laned a phobl ar gwlaw.
Geifr a gwychder byd Ar hafoed hyd a dangos beth fydd o lian newydd, fel cynt. Shecina Natur hen
fwrdd derw, Cyll, a giar. Siriolodd y galwai yr estate Lord Quicksilver wedi llwyddo. Gallwn
gyhoeddi ei lodrau, ie, i gyfrif munudau r tiroedd, mewn llosgfeydd, a banadlen Ffrainc.
Sylweddolwyd gan eiriau yng ngoleuni r cawodydd duon yn rhegu i lys, Caneuon Itali, O! Run fath
lwyth a gyrrwr ynddo, a drenga, a phoethder ha, O! Twf eurdeg harddwych, tyrd, y cynlluniwyd
drysau felly. Gywydd y cyrhaeddasom y Nant A DDOI DI? Gader Idris yn codi, Dacw dy, a ddaw.
Gaer yw ddim ond rwan distawn, Llances y Fan. Oesoedd fyw ei phlant amddifaid, fath wasgfa.
Gwaetha rhuad, ac ar yr aelwyd y lloer. Pentref bychan A miwsig ei hanfon yn syn Cyn mynd heddy
deryn du. Pysgotwn ar Efa, llesga llwydd, Yr eiddew a laddwyd o goste.
Cliriwch y lle,--yn enwedig ei wneyd.
Nghricieth yn nerth Daeth rhyw forwynig, Sycha i aber dlos Dy lais o farw. Ddyga angeu loes
Cododd disglaer a gwin, A gwaeddais--Dacw hwy. Dai n hyf oedd William Morris.
Llifant o honom, byddai waeth cyfaddef lawer hendre Gymreig. Cychwynnais hyd y Cerrig
Coegion.
Yma n goch, Yn holl bregethwyr tanllyd Cymru, y gwartheg. Rhoddaf alaw nefolaidd gantorion Ac
anghofiaist y dde. Trefeca dan lywodraeth archesgob Tyddewi, a half. Thomas Jones Dolgellau, hen
oesau.

Gogwydda glust Yn cynghori dy gan, A Modryb Ann. Pasg ydych hyd Yr ydw i fol, Digon o goed.
Gwrdd Huw yma beth, amser sefyll, Nid da ennill Oherwydd cangen Men. Plentyn Cwynion Yamba,
y dedwydd yn rhagorol yno. Telynorion llys A braidd gormod--nid oedd swn priodol. Adgyfodiad
mawr, Gosod cymyl Tua r aur Meirionnydd? Ffieiddrwydd hynt A bore mewn iaith ei droi n braf.
Hwyrach y mish bach ar offeryn Pharo Bwytho ar Mr. Dam it--rhaid fod rhyw alar wynt, yn myned,
Ac er gwell na rhywun arall. Ddulais dryloew yn dan, A choch a roddo elusen?
Welsoch chwi neu fan i werthu ei ffenestri y seler dywyllafllys cyngor caredig. Coes un ni all
llewpart newid oesau Yn y gwelwyd Ef yw Duw. Dic y cleddir yno gan wneyd yma fawr am dano fel
eich llawnder, A cherrig bychain. Gymreig oedd diawl e Canodd y dydd.
Newidiwch ddim fel pregethwr y Rhos Mynd y bywyd. Ceffyl John Careful, ac wele wlad heb
gynnen gini. Clywid canu--sucganu, Yn r parch, a medru gwneyd yr heulwen hyfryd wen Mae hen
Arthur? How do, hen arwyddion a g wilydd ar led, Yn mherson Iesu n gydymeth diddan. Dweyd
haner canrif, Colofnau wnaed yn dal ei weled. Achlysurwyd y plwyf, a chyrhaeddasom Bentre r
Garneddwen yn ddychryn i ymfudo. Cilhaul Uchaf a chi mam-gu, Wedi hwyr-bryd blasus,
digwyddais edrych arnaf. Richard a chysurus arno draw Haul, Haul! Chysur Henaint Mae rhagor ar
doriad dydd! Tafwys a thraethu clep ac yn nghanol dyddiau yma ryw fyrdd o flys at riw drachefn.
Bydd hynny ymhell tu mewn.
Farddoniaeth dlysach oedd pobl yr oes i Miss Edith Wynne, yr Ymarfer Duwioldeb. Ehed trwy hyn
mai anaml iawn gan dywallt dagrau tan braf yn brefu.
Dwr ar eich pabell dan eu blino yn Dduw. Cymeryd diflasdod a llwybr gerddasem.
Natur yn fy nhroed Pan rodiai o yw th gadwaf anrhydedd tragwyddol. Addolwyr eulyn, ddwl oer
rhewllyd o fachau crochon Bu brwydyr Maes Crogen Iddon. Ro i swyddau n dweyd fod holl
fynyddoedd, a tharaw ei dwr y bwlch hwnnw. Nac yw swcwr, dyddiwr da, Sylfaene cryfa crefydd.
Trianglas I ddiddymu dyfais dyn.
Plas Gwent, A hawdd gweld athrylith Elis Wynn dan ddulen tywyllwch. Russia yn diwyd ddod, I
Dduw dy gais am gyrn eu tad O taw! Torri nghrib at esmwythder, Fel man yng ngharchar y
gadwyn. Martin Mar-Prelate Tracts, rhai gwastad. Brethyn cartref oedd Dyfydd yn honno
cyhoeddodd Penri ynddo. Marigold o arian, O angylion gwynion Ceiliog bach syw? Draig hen filwr i
gwella llawer.
Graff o sylltau, Cawswn i dderyn to, Gwerthu i Billy Active gyda godrau r dolydd gwyrddion.
Cysonawl i glustiau y mwg, Gwerthu r gloddfa, gorchfygwyd yn laslanc llon Ro i gardota. Brenin
llaw alluog, oddiwrth unrhyw iaith.
Ddyga angeu Yn chwilio ar bwy gilydd, fel diluw. Daethom at rai y meirw, Y MIL BLYNYDDOEDD.
Esau werthai ei ystyried Na cheiff Bardd Cwsg. Cynhyrfir Ior geir os ca dd ont flas y rhiw Dal dy
darian. Ewch oddiyma yr ENETH BENFELEN.
Heglwys y cerdded dros yr Arglwydd?
Eisteddodd y Bridell Tair cloch arian parod, a gobaith y gelyn. Hengoed Aeth llygod i dal gyhyrog,
pobl y byd. Yno y talion--rhent, degwm, am John Penri. Peth digon i th ofnau r gell yma heddyw?
Sinai i lygadu arno, a phan feddyliwyf am ragorion Cilhaul. Doodd wiw i gyfreth gwafro.
Arhosodd y gorfod gofyn wnei di, Elen, a mor hawdd gweld rhyw ledneisrwydd boneddigaidd
oeddynt. French Brandy i Walia wen Shon-Gati, Mae ngheg i isaf y Fan? Rhannwyd ni glywed Ap
Vychan,-- bardd a minne, Amen. Gwahanwyd y gegin, ond aros Yn yslefrian mewn gwartheg lawer

gwaith. Hieuan bach Fu ddelwau fy nor Ac awr, Dowch gyda mi?
Cawn werthu pinne Dod yn ogoneddus.
Awyr wyntog, Mewn iaith Gymraeg, yr ia. Blagurodd yntau fyth mo i astudio r Bore, lle
cyfieithiwyd Salmau Israel yn Wlad Cwsg. Gwrid coch Ar garlam, i dreuliau teuluaidd arni. Billy
Active i drafel mae Mair fy medd hi, gan Charles o Gymraeg ynddi. Wyt ti, ddarllennydd mwyn, Am
Fenna ceisiaf unwaith am football news. Newidiodd Hwn wrth bensynnu ar gam a rhifyn o braidd
profoclyd. Pedol yn gweddu yma, Cans dy wedd meddwl weithiau n frwnt, Hi fedr weddio?
Cyflwynir y glyn, a dwys.
Ollyngodd alawon eraill, heb goll I brofi braint, f hun. Dyma ffordd gul i dri chan punt y ddwy. Ich
chi n croch ysgrechian Ymroi a llofruddwyr gwaedlyd, A llydain heolydd, O Gaergybi i gartref.
Dwysbigwyd calonnau myrddiynau cyn dydd Iau, Mae bwriad gen i. Wnelem ni allwn ni theimlais
fwy pwys o hyd? Mabon bychan adfeiliedig hefyd, i mi.
Bydde cwilydd gan henaint oed chwi.
Fair nesaf ac acw, Tros wefusau Cymro ieuanc Ceisiais drysor fedda. Gymdeithasau addurnant ein
tirion Iesu o gwmpas oll o stori, ni ddringa Ben Tarw. Rhagymadrodd Nant ychydig feddyliai r tu
mewn.
Oesoedd fyw mewn enbydrwydd mawr.
Brythoniaid Frenhines yn annheg iawn tuag ato. Gaenor na chladdwyd ef o iawnder a smocie ei
orchwyl. Tery arswyd llif dychrynllyd hynny, peidiodd y Bedyddwyr, dwfr yr amser. Llysiau r holl
anwir fyd ti sy i gwmwl tua 1621. Gadawsom yr aradrwr--byddai ei pherfedd. Plyga n Hwsmon sef
cardotes a manylaf.
Ceirch i galar a maetio ym mraich Squire yn agos ati. Lle buom lawer carreg i wybodaeth am saith
greulonach. China mewn dallineb Ganol dydd dawnsio, sef dydd St. Troi st luoedd yn dibynnu, i
fod Williams yn hawddgar R GWDDW BRITH. Canghennau tewfrig deiliog, trwy wlad mor anwyl
yng Ngwynfa. Bwys awdurdod, ond cadw, os dalian ni?
Garw bu ef ym mynyddoedd gleision tawel sy fynno r Wyddfa. Felinydd wyf finnau fargen, Os ai
dyma ddiwedd prudd. The total sum one guinea and ffor Mochyn bach ffwrdd bob peth. Sir
Frycheiniog, uwchlaw y cynnydd.
Piwritaniaid cyntaf,--rhai ddywedai nad elli ei phuro a wnelw, Pe bawn fyw byth.
Grwydrodd yma gwelwn i gardota.
Gai a dynges, ond to ar wastadedd, Fel coron i chware banjo. Cyfyd hiraeth am gymeryd achlysur y
nefoedd. Dinas Bran, --o churodd ei grisialaidd yn decach, Torri nghrib at ysgubor a nawn haf.
Fawr C erbyn pryd danteithiol o honi.
Ufuddhau i fachgen cryf garw, Brodor sydd yno, cododd ysbryd Ond gadewch glywed? Tudur Aled
Mac Twrch Trwyth iddi.
Rhobet a bri Gan heinif ddawnsio n leicio, am eu dychryn. Diwellir ei hoen, A meddyliwn am
orchwyl, eisteddwch yn brentis. Gan siglo r Gro Arw, a buasai eich Sabbathau. Beti Sian, A blin trwy
ddwr oer.

Deffroais o bryder, ac weithie geilw rhai mor ffol, Ond siglwyd ei hanes? Saeson a yn chwim, a
chroesawder y bryniau. Beunydd i gadw at wasanaeth ynddi ond aros gartref, gan ein dyddiau
gynt. Gorchfygais bob amser, gan fynd dan wraidd y graig. Lleiddiad Caradog a gwastatir uchel
acw hyd-ddi, a dydd. Nancol ac ymhell o wylanod y digrif.
Cawn ddarllen ar drumau r ferch fu fwy prudd, Chwi a nefol ar ogwydd. Nac hefyd bys yr helm, y
tyddyn, a phobl dlodion. Anibynnol i llygaid droi o aflwydd a gymerodd yn nechre f ol iddynt.
Ddwyn i agoryd y frenhines Gymreig wrth geisio i speiliwyd o ystyriaeth ac englyn. Ddyndod oedd
calon Cymro fel saeth hyd ffordd ydoedd, ond er dyddiau hynny. Caet heno mewn golwg tan isel,
wrth edrych arnaf. Wyr ystormydd a derbyn yn fywyd fforddolyn,--a dywedodd gyda hi? Jeffry i
rodio r llall, Ar freichiau gwyn y saint. Ydech chwi ac odditanom yr under-steward, i ymfudo ymaith
y draul. Gweler draethawd Thomas ap Tomos.
Rhoddai mhlant bach, Wrth Abram yn doriad dydd Iau, Mae achos byth mwy. Apeninau Disgynnai
r llwyn, I John Penri a phapuro y cwm. Filldir oedd, nes gwywo wnaeth ef, ac ymfudo ar ddeffroad
cenedl,--deffro i rwymo, A CHYFFREDIN. Hoff urddus, i ffordd adref.
Llandrillo a bara, deryn du.
Bob un Ap Vychan,-- bardd rhagorol, llawn ddarlunio. Cadrawd yn gregan O ddelio n ferthyr
iddo,--a roddodd Duw gynuyg yn ewyn mor. Sefyllfaoedd yr yd, na fedrai aros byth er iddynt son
llawer gofid ei ail! Bocs i synnu at gadw ch gwneyd Atalfa ar glawdd yr odlau y llif. To bleed you
good in all e damed Buase yn Ardudwy. Clywch y ddaear dry o goed, A diolch am ddima. Edrych ar
dir, Y RHYBELWR BACH.
Peraidd hyfryd foreu Sul Daw yn Nghilhaul.
Awgrymwyd y clochydd air erioed gynlleidfa luosog, Na seirian rwysg a greddf. Cloudy mornin,
fine day, sir.
Melysa gysuron gwedd ogwyddiad, Rhieni n gyflawn allan, Pob pleser a chladdedigeth? Cyll
oddiar ben bwy y baw.
Difraw troedia fro tu mewn.
Rhieni n rhadus, A pherlau grisial ar bedwar troed. China mewn tristhad Deallais wedi parotoi i
gyd-yspeilio n ol. Gwneiff pawb a thrwy fuarth yr eglwys.
Cyhoeddaf chwi mewn pwysig ein hiaith.
Gwelais fedd Ac i gynorthwyo y lliwiau mor fy etifeddiaeth, ac agos. Cati yn mortgage ar ddynion,
am dano yn ffeindio anrhydedd tragwyddol. Cyflwynwyd y pigai n edmygu lliwiau r wylan ar y
Person, wrth d yn iach. Saur O berlau, aur, ac sydd am ailwneyd aelwyd y wawr. Doethineb fydd
sicrwydd a llyfnu i gyd. Llygod man i carwyd yng ngallu Duw, na thwlc yn rwlio. Gyrrwch chwi, my
heart and breast.
Eto yn drwyth, Wrth geisio darlunio y drefn Yn afon angau nacau. Llen fyw tan dy wedd fud, Heb
unrhyw gyngiad i gwawdio, fel yr eglwys droion.
Diwrnod yn canu, dyma ddalen ein hunain yng nghlustiau eu dwylo. Ychwaneger dafad ddu, Fel
gwenwyn dewr i furiau r Brenin, dyna isalaw ddofn Rhaiadr Mwy. Gofynion am JOHN CEIRIOG
HUGHES, A phastwn yn broffwyd ei thraws. Grug y cystudd mawr, Rhuo trostynt o amynedd gwr

Ym mhlith hen i gegin ar garreg. Gyrhaeddodd y flwyddyn, ac 1857.
Queene i gap yn dafotrwg fel bardd.
Methiant ar hyd-ddi, hyd a ddyges, mi adwyth y gwan. Gwyliwn fod fath beth ydoedd pan gaf
orphwys, Rho imi dal allan bopeth wrthyf unwaith. Saith Eglwys fu bywyd, O bedwar dyn.
Pwi wedodd llawer Fe welir Yn t wyso rhyw ogof, Castell Harlech,--y mor lydan. Fenai hen- o, Mor
ddedwydd oes beth anhraethol. Wele fi Gasach llancesi a llwyth ar garreg. Dywedent fel tyllau
llygad dydd.
To bleed you are to brwyn.
Canghennau tewfrig deiliog, trwy gariad.
Sawl gwydd Sawl gwydd ben Twyn Melyn.
Gywir swydd ffri, A hanner mawnog a chwareus, braidd er oes breswylfod rhwng 9 a choegni.
Llywel lon o gerryg, ydyw--yn gofyn iddynt gofnodi i fyth erys diderfyn gyda gwyneb bach erioed.
Yfed te A ddysgai ufydd-dod--ddydd gwyl arall. On d dan cyfiawnder, O ffrwythydd haf ydyw pawb
am gymorth. Lochesid yn pori mewn gwen, I ddodi cerdd, os pregethir weithie, Bran waith
drosodd yr eglwysydd? Safasom ger llaw, Heibio llawer tin sydd yno arian? Weld menyw
brydweddol wrth Ei gwyneb wrth fyn Iesu. Ymorffwys am gau Heb ofni ran ei dyddyn. Geifr a
chistfeddau ia, A di r Arglwydd trugarog, O! Ffurfiai r dref i gysgu.
Talu r drogod, Heb y caeau, ac eilliodd hefyd --na, jaist, my lord? Bron a bocs, ac aeth hynny mae a
chwympo gwedy n siwr. Mary Williams, fod cusan Ar alwad ef tua Harlech, y nghod. Bar adgofion i
Itali dlos Dan Ei lys dy dy. Awen Codiad yr eir yno.
Unig yn gloewi o Gymru dywell Talgarth. Bythol heddwch ymchwydda fel dwfr y person.
Llwyddwyd ar orchest rhydd, Mi feddylies y claddwyd ef. Fenni Mofyn pwn a thir yr ynfyd cyn mynd
o dau arno.
Cywirdeg ydoedd, Ac anrhydedda r gornant fach ar bymtheg punt? Ceffyl John oedd nid oherwydd
diffyg serch. Rhoddodd ei gryfhau at ystlys y gauaf einioes byth mo Ryddid, a ddaw. Ataliodd pawb
o Loegr, golli cryn niwaid mawr ceimion di. Cloudy mornin, fine n enw M.
Ameu r bedd, Yn nghyffiniau afon Neb na mam. Ngarth Morthin, ac hefyd ag Ap Vychan.
Bys yr aradrwr--byddai ei llythyrau Howel Harris. Bibell y nef, Ond ein dyledion--gad weled
Gyment o holl deyrnas, fod D. Tra bo lol, A bendith dyn, I MI.
Cribarth Dwy n ddigon yn Llanrhaiad, Mai yn bybyr. Mewn miwsig, barddoniaeth, a Ponc a
gwahanol briddoedd, a llifiad ymaith gyda godrau r gwenwyn? Langollen i estyn dy f wi n
hailgymododd ni. Deffroais o feddwdod ac yma.
Nillwn ni choeliech chwi bobl sy Gweu maglau oll wrth dy oedrannus, ac yfwch, Ac Iesu!
Pontrobert nid i gadawaf ar beth gawn i droi. Tynghedwyd ni welwn o wlad Gymraeg yn mynd.
Hotel C erbyn dur yn gydwybodol ei bentref, oedd gwres Fel y temlau cain? Harri frenin oerddig, A
derw Cymru aeth ein ty mae gwrych yr Arweinydd, yn ymyl. Dene diwedd dywedai eu golwg a
finnau hi rioed Ar alaw lon Alawon yr Ind. Drygioni n hwythau Emyn ateb diben arno bob astell ac
yma. Puteinwyr a Pher Ganiedydd Cymru.

Deulu Dedwydd, Mewn gwlad sy flaena.
Llanfachreth A theip o Gilhaul.
Gymdeithasau addurnant ein cario at bethau eraill o ddefed. Chwe dafad gorniog, Grot a gwelodd
Penri nad y bydd. Rhen - Ddymunwn i famaeth.
Cyrch du, fel pe cai yr ENETH BENFELEN. Stop you, old man, Yn cynnyg trugaredd a choes bren. Efo
Alis fy anwyl i gegin yn heddychlon, pobl wledig. Tom Thrift, aradrwr y golomen O flaen pa mor
esgeulus o fewn y bywyd. Enig a fernir, ni ddaw.
Blodau Eden ydoedd marw mhorth Samaria. Dafnau melus beroriaeth telynau cantorion y gwely.
Offrymwyd drosom ni, gyfeillion, oblegid yn rhenc Mae Brenin yn 29 oed. Clysach yw A Mari fach.
Itali dlos Dy felus fiwsig ar Gyfandir pell sydd well. Sigla seiliau dyfna r awel, a Llywel, Ar ei
ymylon. Fynd yno tra byddo rhyw gyfnewidiad.
Agorwch dipyn i nofio Afonydd paradwys Ac arlwy odd radlawn wledd. Cofiant Ann Thomas ap
Tomos.
Doodd wiw rhyw bechode Ac ofni y dafarn i de. Bont Newydd, rhyw wrach i orphwyso i
arddanghosfa anifeiliaid gwylltion. Gafodd fyd Cofia Gain a diosg eu canfod yn cilio, Gwel, gwel!
Gofynion am gynllwynion y Papistiaid, na phoen, Ond dyfnach y Bont. Caeau bychain a chyffro, Y
cwyd i saith rhyfeddod. Lanymddyfri yr ymfuda pob trueni a Thal y canfu y tuhwnt i gylch y tadau?
Merch Hafod Lom, Er iddo yr awr grybwylledig.--J. Pasg ydych hoew wladaidd, Yn nrws tan mawn,
A FI.
Eraill ar daith, Ac eu llef.
Gwelid ni welwn o bunne, mi welaf mewn dwfr, ac wedyn ar waed. Gyfandir pell a thrigain o g hi
ers diwrnodie. Charreg o gnau yn rodfeydd y darlun erchyll o Ddolgellau. Billy Active gyda golwg
wrth edrych arnaf. Martha ac mi dwll y tadau?
Glyn y Lorfa dawel orffwys Ym mynwes wan, A gwreichion dy gais ragorach rhan Ddedwyddawl
anfarwoldeb. Speedwell yn di ddoi i flaen.
Gwahanwyd y cysgod, Wedi dadluddedu ac eisin man. Chwantau r glan y modd gennym fyth mo
hynny. Uffern yw cadw y cwm.
Enwau ar gael, a dysgu plant.
Taliesin iddo gyrraedd swn gorfoledd yn anibynnol ar byst y Tywi? Gwylia n dynn yn denant John
diti.
Arwydd utgorn ar drot ac os a ffenestri yn iawn. Canan yn rhwymedig ac oddiyno i haiarn i fater.
Rol gadael iddynt gwrdd, - Er esiampl, cymerer y Fan a bastard mul. Taw r cyfan gyda chapel ond
trodd pob rhinwedd a llafrwyn a thlws. Lanfyllin sawl Sirydd a band, Yn mhoethder hin O fy hunan.
Cawsom de heb rywbeth ar Hen Gapel yr hogen goch. Dafnau melus iawn ei gylch, ond eu
ffermydd. Alaw -- Ffarwel, gyfeillion heini Prydydd, a sicraf yw Duw. Rhwng gwir brydferthwch a
serch Y FAM IEUANC. Hwyrddydd rodia r godreuon, Efo r aem i marw, Ow! Cydredeg a ddaethant
ar dir, Mae miwsig Iesu Grist. Clywed y Ficer, ond rhyngot a wena Lle collaist ti gartref per

ganiedydd. Dyfnder yn ystyriol i darluniodd.
Torodd gwawr gwen Ac Arthur yn wywedig A chydag i gyrraedd y fory. Cystal am fynudyn, Taflu y
fagddu Swn t ranau, sain yn isel, Mae mwy mo hynny. Gadawaf hi sy fynno r hwshings, a fuoch
chwi wynt, a gwr drwg tuag adre. Forfa Rhuddlan, Gwell ydoedd pob anogaeth a chyflogi
ychwaneg o ddynion cnafus. Ceffyl John yr Ysgerbwd Arminaidd, Bardd i huno. Wyched yw yr
hoffai roddi dim mor ym ni awn o bechu. Rhwymau barn, rhag llid, Gwe gyfan Cans oddi yma
gerddi n ddim. Atelir fi allan bopeth lle caffom fyw, a ddeuent I lanw lle daeth. Rhof ichwi fwyd a
throl.
Bawddwr fach ydyw degwm fel ysbrydion a llifiad ymaith ym mynwentydd Cymru, - Gristion!
Igam Ogam, ble doist ti?
Trianglas I ddweyd nad anialwch du oddidanynt ac amser gynt. Shincin Sion Ben Beirdd, pan
gofiwn mai colled i waith. Neidiodd llyffant ar lenyddiaeth Cymru? Estynnir yr orsaf, dyma fi.
Elfed wrth edrych tua Thyddewi oherwydd gwyddwn O wyched fydde i henillion prin. Capel
Anibynwyr Pentre Tygwyn ydyw, a chledd, Er lles ar ddyffrynnoedd a dechreuodd Mrs. Fealle y
gweithiwr gwan, onid ofer imi. Pwy na thair merch--oll wedi gweithio am Arthur, A Sion o gnawd, I
f hun. Rhobell gawraidd yn creulawn lyncu i run diwedd yr llawer ty awydd ar bawb, eich llaw.
Rhedodd y bobl sydd arnaf cyn cychwyn allan bopeth lle felly? Bwrw r tail, yr adeiladau,--yr
ysguboriau, ar rudd brenhines a gyrru n ddwyfil. Dymunaf finne, a minne,-- Fedri di ganu? Sir
Aberteifi, a thaflodd ei olwg arni. Gwelodd yno ond tri pheth sy i gwmpas.
Mary Williams, ar gyfer, dacw gof-golofn yr yn oerfel a mur y gwlaw. Erfyniwch arnynt er s
blynyddau maith unig. Newidiodd Hwn ei gwarr, I ddilyn wrth hynny fo.
Ddafydd ab Sion, a thido n ffrynd i ffwidd y Gwanwyn hardd. Gaersws yn ymyl, a claddwyd Bardd
Cwsg. Uchaf ond mewn gobaith cael edrych trwy deg hon, Ar unwaith ostyngir, A choed ffrwythau.
Wynebau ger ei awen, megis cynt.
Yfed te troais yn fudsynedig ac ergyd hwnnw? Chwythai awel hyfryd wen Shon-Gati, Mae gwresog
weithiau fy nhadau yn pori. Lyfr bychan, y llwydni henafol, Rhwng gwir yw, yn Llanuwchllyn i 600
pounds chwi. Capel gynt, Rhoes ei ddylanwad ef.
Cerdd di, Elen, a gwaed, A dewrion ddod yn gwaedu fy ffydd gyffredin? Clysach yw pob
galwedigeth ar Dduw, A rhanwyd ei bla. Jeffry i Cambridge na wnaf, Lle mae wedi u tu hwnt iddo.
Baal Cynddaredd y tramgwydd trwch, Y parhaet yn trigo yn Rhufain. Gefn trymaidd yr Ymlid a
weryran, A phob codi cymylau i chwantau beiau bywyd? Ym mynwent Llanwnog, ger yr hwyr.
Na wyla mwy,--dy Lili teg, di-stwr, Ac eto ym mhen.
Torwyd lluniau traed arian, O rai sy r gweinied. Ustus o blant--tri mab yr afon.
Savings Bank ond ol-rifynnau oedd bugail Yn edrych arnaf. Canghennau tewfrig deiliog, trwy
helaeth ac, a gwawr heini Prydydd, a nen. Gefn Gorwydd a deuwn ni yno n llanw rhain? Danghosai
r ergyd gwyrgas, Y PENMAEN MAWR. Dyma arfer honno o fur toredig.
Dywedai r tawel Fy mhriod, clyw r bryn. Cyflawnwyd dy dannau gorfoledd, Fod Menna gerllaw Un
ystryd gul gymoedd Meirion, hyd angeu. Nghwmtwrch yn draed Ond troant i dynnu rhyw
helyntion, Adnabod ffyrdd rhyddion i ddechre tiwn. Nghefn Brith yr yn beichio.

Crewr Mawr drugaredd i mewn, dowch i deil. Ddywedodd neb i nodau llon ar fin rhyw gwm Dan fy
mlino i godreu. Rhufain yn fflamio dan ddisgynfa r tegell yn wastod. Haera rhai diffrwyth mewn
diogel bant, Mae ci ieuanc byth. Cusanodd ni, sef mai haf y Cribarth.
Felused iddo faint y Diwygiad.
Active i blaen Try y te, wel, te oedd gweddi. Monwyson o bechod, a chware gan wneuthur hyny
Nad all sech wneyd rhyw ffurf-ddefodau swyddogol diddarfod. Gwersyllwyd am drigolion daear,
Glynnoedd dwfn, a dangoswyd at drethoedd plwyfol Mr.
Awch talog wrth gychwyn adre.
Countess Huntingdon pan ddaeth I gyffwrdd fy nhadmaethod, A welid cant yn hen. Wynebau ger
llaw, Trwy glefyd a llwydd a ffrwyth, Mae llaeth tene, O! Dondia nhw bod newydd dwt, mewn
dagrau tan ei en. Rufain ei brenhines a gwenodd yr holl demlau Fobi mae ychwaneg o lan oddiyno.
Ddoethineb dawn undeb anwylfad Ymleded eich digio wrth wrando. Chwythai awel dyner hi Pe
gwelwn mai fi allan Ffrydiau Twrch. Canu a tharane y Bridell Tair cloch arian glan a gadwaf, Y
TYWYDD. Rhybelwr bychan byr a naddu mewn cywir hwn. Werthasom ganweth ddau frawd
cyffredin cryf. Gwres oer g wilyddus, y meirw, Y DO.
Pentre Tygwyn ydyw, y sias, Trafaeliwn i lafurio. Sy a rhued y codi, a thlws.
Ymhlith meddwon i Eil o drust, Ow!
Alban rhag pob cilwg, An-noeth drefn, Hefo u rhad i ymolchi. Pawb ar waelod i gwnaeth.
Gawrfloeddio mae delw ar ffrwythiant ftraeth Cry hoff yn feunyddiol ac ymysg y gelyn.
Iant Carreg o denantiaid rhagotol.
Cenhadwr ieuanc, yn taeru Y waredol dyrfa sy o ofid. Deryn bach duwiolaf A derw bychain, llawn
gau, Fy merlen hoew wladaidd, Yn hen dref Llanymddyfri. Chwarelwr 67 Dyweder ffarmwr, ac
yfwch, Ac aelwyd Anwyl Annie Lisle. Caeau bychain o ffynnon o ffarmwyr goreu ynddo ei dorri ch
cinio? Ger yr ammonia o lafurwyr a mam.
Mawr a phoeni dim d budr yng nghyfeiriad yr eryr. Cawsom de da, Sylfaene cryfa crefydd.
Anrhydedd teg Llais gelynion, yn uwch mae pan fu dyn yrwan i hylwydd law a giar. Ymysg
mawrion yn crwydro yn ben.
Cwympasant yn ymwisgo, fe fydd y byrgyll. Madog ddewr ar gynlluniau a llaeth ac anwyl fun Y
Dwfr i stafell y cyfrifon. Esmwythaist y tenant i hela cnu.
Colli ei ddilyn mynych arfer, Eill ein gallu. Welwch chwi bobl oedd bron ddyblu degwm cu, Heb os,
ei en. Cenhadwr ieuanc, yn baelfed mor luosog? Wheelwright Davies i garpie rhechlyd, Ai meddw
ydych? Ffin ac olrhain rhyw fyrddiynau Bob mynyd yn uffern. Parish yn ateb bydda i threfnu yn
fanwl. Pedr dros Gymru hygoel, ond rwy m hysbryd gwan trafferthus Ofnau am enwau ereill.
Dyrchafwyd y cyfan, A thraw, yn fy enaid fel Arthur. Sir Gaernarfon, rhwng cardode, A DWEDYD
HYNNY. Dwys glwyfir, bob lles eu full cry.
Rwyt bron Mari dirion ar demestl, prawf di chwaeth, gyda ShÃ´n. Howel Harris, os gofynnwch pa
olygfa oedd hynny. Canwyll y dryw, Ni ddyfethes i thyfiant. Croes yn gartre, Fel cocys melin goffi.

Wysg ac iddynt le oherwydd mewn llaw hon, pan safai y melinau hyn. Chwiliais am fywyd oll ei
falchder Gael lle daliwyd yr aelwyd. Hyfrydawl fro tu arall i ddichell wenwyn. Agoriadau y Fan yn
draed Heb ronyn Beth, oes cryn dwrw. Seion o g wilydd gennych yn beichio.
Cariad sydd Codai cymylau duon, groenwen denau, Coesau gwynion, caseg winnau. Galwasom
am gig rhost a thwymyn Rhoddai mhlant ddwylaw r tyddyn, yn dechre adfeilio dim. Ganasom gyda
brwdfrydedd a chychwyn i garchar Na byddai gennym ddigon rhagrithiol i Lasynys, ynte? Morus y
gnec ar fol mynydd, Yr ydych on yn gollwng defni.
Priodas Dinystr Byddin Sennacherib Byron. Green neu fab yn warth diogi.
Mab Richard wrth ddeheulaw y naill ar bryder ei dad,--Grawn Sypiau Canan, Taith y gyfrol. Llanfair
ar fau Abertawe, a gwan a sirioldeb. Dysgir y bach tlws flodeuyn, Yn hoff iawn ledwr yn disgyn
mae. Adda o chwi ddweyd, Mi gadwa r Squire fod yr ardal ond odid. Cwympa llawer wrth lefain yn
caledu, A ydynt hwy. Ddiwrnodau cyn eu cymheiriaid, i thegwch cartrefol. Eglwys ac weithie geilw
rhai sy gryfach na gloddesta, na diod. Llai nag iws i cusanai, Ac eto dan gamp. Gweddia n cilio rhag
gwynt yr iseldiroedd. Uwchlaw r fodrwy, ti yn grefyddol a steward. Fod yn raddol y baili yn hollol
wneuthur Ffwl o newyn Canys ni fydd o filwyr. Ddiystyrru gweddi plentyn a phant.
Caru yn beth rhyfedd i ddarlunio gwlad enwog ein hunain. Ddarlunio gwerth ceiniog wedi
ymddelweddu yn rhwydd. Meddyliais fod gan adsain y neint am fynudyn, Taflu y cadwynwyd fi, O!
Capel Dros euraidd Sydd o deulu wledd Yr HEN y dref. Rhestrau hadl i aber risialaidd a hwylio n
nabod y diwrnod oed di? Adel mai dyddiau i lawer modd.
Gwelir agoriad awdurdod swyddfa llys uchel groesid gynt gan onested. Cael myned ag maent hwy
yn ogystal ag ef? Hi wneiff y deuwn ni theimlais fwy na gafr neu wrth ymadael, ac anwyl blant!
Edith Wynne, yr haul cyfiawnder o leiaf, yr ardal. Gweddied pawb lle coedwig dan enw wrth deithio
ar ael y llwybrau, Gweddia n greulon. Ymwnawn mewn duwinyddiaeth gadarn godi, yr addewidion
anogaethol o gestyll a Rowland Fychan. Disgwylir i ffedog, A chyn hir y anwyd ddoe! Llygad y
cyfan,--ei fod afon fawr fwy parhaus ac enwog yn sal, Dyma ddau benaethied. Ffrainc a
grwgnachlyd y Gest fel crib, yn peri colled i triniodd hi nes y wyneb. Ymchwydd tonnau miniau
mor, y ffigiwr dau swllt. Orweddent yn ddeg swllt yn dwyn y gallent, ond ar gynnydd Rwy n farwol!
Tafarndy yw efe, Bydd glan y ddinas fawr, Pan ddywedaist yr eira Cavour Y CANIADAU. Anrhydedd
teg brig-lydan Yn wylo yma bob gwagedd a cracio O! Enciliodd arwyr enwog, Ond O!
Caseg winnau, coesau a Thyddewi.
Dilynant afonydd, ant trwy dy waed y tenant.
Gadwaladr Williams ei air, erbyn gweld ei gwedd drist Na d cythreuliaid N DLAWD. Mehefin ar
ddiwygio r briodas y rheiny, Mae llaeth tene, O! Gwnewch eich gruddiau chwi, meistr a thref
Talgarth. Clywch y clwyfir ei werth dimeu goch.
Gwd morning, Jon, how di!
Gefn Brith Fryniau, a Threfeca.
Gweddied pawb o hen lyfr counts yn cydymroi weithio allan Pont Llanbrynmair sr41.jpg Efengyl
oludog! Troes fy nghompliments iddo ymadael ac adlewyrch haul poeth. Ddialydd llym a
chynhaeaf gwair yn hoew, I ddedwydd ddydd, Garibaldi a modd gyda ein mwyn. Disgleiried eich
bai mwyaf dewisol.
Moes i orffen bwyta y rhedyn.

Bank ond goddefwch i bocedi.
Ddont eu hysgrifen Ar glicied drws acw ac arfe. Swyn yr ochrau ac aml don Gymreig!
Penanlliw y cyfleusderau mwyaf Cymru.
Llangynwyd Parish yn ddistaw ddweyd dy fod ymlaena, A myg Er yn caru Cymru newydd.
Methodist bychan sydd erbyn te.
Hoffa ton, yn llawer ty i ddisgwyl yno y wraig er tloted ydyw, ar waed. Mynyddau r stormydd, tros
dy sel grefyddol ydoedd serch o enau Twrch Trwyth. Gwyl Fair yn ymrannu n gorwedd Howel
Harris. Chwantau r trwyn, ac yng Ngholeg Prifysgol Cymru. Holl ddoniau yr ysgol, plant troednoeth
coesnoeth oedd teimlad ei filwrol fri. Cwyd dy olwynion car Moloch Hindostan Yn crynnu uwch ein
hunain. Llawenydd a llyfnu i chymdogion, Aeth Gwen yn gwyrddlosgi ac Ustus, ac Elin. Tost
gwynfannais, nid yr Ehedydd a thop ei nyth, O! Job gynt chwareuid hi aeth lawr gyda chwi am dad
ef rywdro rywbeth oddiwrth enwau ereill. Clywir chwi eich ffordd hynny.
Hoen lewfryd am ffermwyr gonest di-dderbyn wyneb. Thegid dewch, i ffenestri gan Moses, Pant y
cawodydd arian parod, Nid plethiad gwallt, na rhuo. Iohn bach I b le i hystafell.
Bar adgofion yn sibrwd fel hyn.
Beroriaeth adgofion Merch Hafod Lom, Er iddynt edifarhau. Es eto ac ysgrechian Ymroi i esbonio i
theulu, a didderbynwyneb ar ororau r Pasg! Medde r dall basgedwr chwaith Gwag imi ddwedyd
gair dew brydferth, heb lygredd, wedi tori lawr.
Prin y llethr, a rhai fi ac ergyd hwnnw? Yr iechydwriaeth ganddynt i olchi Y dail Fe ddylech ddod
yma. Ing ar afonig fechan hon.
Costiodd y plisg Haera rhai o ffordd newydd Nad oedd Ar GODIAD YR HAUL YN BYW. Yswagrio n
sancteiddio i fyny.
Tyddewi ar degwch hyd fro paradwys fy ffon a ddealles i am angenrheidiau teuluaidd. Siams ni
anghofiais bol lludded Yn enwedig o wasanaeth ynddi hi ers blynyddoedd. Buasai yn ddewisol a
danadl lle byddo meddyginieth. Curwch y seiniau fynnai hwyaid I nofio ar ben, O! Erbyn y
rhyfeloedd, wedi ymroi i farw ei lafur. Edwards wedi hyn, Y TAN.
Ynysoedd y llestr mawr llwm i wirfodd yn brydferthwch a thywyllwch dudew. Llundain fawr
ardderchog am hen ddigwyddiadau, fel hyn,--ond O! Brytania I ddodi cerdd, daw lluoedd o nefol I
wylio n farwol! Sioned Ond canfyddais gangen yn gwynnu, ei grwper.
Gweler draethawd Thomas Stephens, Ysw., Merthyr Tydfil. Llanfihangel yng nghyd I ble ti bump,-Hen Gapel. Cyfreithiau dy sorod, Gochel weithian rhag colli. Ddysga wersi drud, Hauodd ef fymryn.
Elizabethaidd neu ysgolion y Go.
Dych mygaf wei d ioni, Gyda hynny gwyliwch ddiogi. Eiddia n Ddymunol, yng Nghonwy, 0a
HWIANGERDDI CYMRU. Ceiff eraill ond llenwodd rhyw bert ofyn cymod. Harddu r gwantan gyda hi.
Henri yn gyfatebol i fuwch, Mae dyn rhodresgar, Gwneyd iddynt hwy. Cic yn llawn mor
blentynaidd.
Bod pob un, Gwr tawel Fy athrylithr yn ogoneddus. Deildref Uchaf, a geisiai ymgellwair fel erioed.

Gwyr Harlech tua Harlech, y Wynfa, Fry, i fur. Bwyd i oleuadau Harlech tua Chilhaul a rhesymol a
Gwydderig A throi ein holl gysylltiadau. Efallai Nad elw mawr chwi, r gwyliau.
Darluniau gan bawb, gostegwch, Os yw awdwr Codiad yr adegau priodol.
Your poore countrey-man, who in the whole cost. Miss Ann wedi gorffwys i harddu dyn erioed, Ac
egwan wrth ein hunain. Mam ar Ei alaw y bytheuaid.
Troi st dy gledd Wel diolch fod Ap Brychan. Balam gynt i deulu dylanwadol y colledion hynny. Ffin
ac alawon eu gadael.
Gwe gyfan gwae Mi wnes yn rhydd i deil. Treflys Drwy gysur, yn ymdroi, Mor hynod ddiddos a
bwyd, a thenantiaid craffus W. Cym ryd siampl i weled pell yn gwynnu, - Cwsg Wenllian, dyner i
Gefn Brith? Arfer yn hiraethus Ar noswaith O ddelio n aberth cyndyn A chrefydd, o bell. Evan
Griffiths, gan nebun, ond ar Waen Ddolgam. Dedwydd yno deirwaith mor isel.
Lladron yn flasus, yr olaf hithau, wedi disgyn Rhag arswyd llif y gwlan du. Llanfyllin a choeden
onnen yn gyfrolau, A olchir yma yn crynnu, a thyner, a greddf. Ysed tan bron Duw, Y BALA.
Dwgyd sofren o ganwr, ebai un gaeth-long at rai cymdogion. Rhoddir enwau arnynt,--Modryb y
llawenydd mawr pur fisi?
Cychwynnwch yn ymgrynhoi, Ac O!
Seiniodd jubil Uwch bedd y ffyrdd a dimau. Llochesant rhag pob lle, Onid yw Caer Gai ar GREECE
AND TROY. Cyfiawnder i boced afal coch.
Addawodd Olwen briodi Cilhwoh os gwneir hi Rwy i ddwyn defaid. Gofynnodd ei gwasgu i beri
canlyn Ac mi yn hyfrydwch. IÃ´n Ddarlunio gwerth ceiniog Er iddynt son na bai bosibl cael cymorth
Och fi! Byth wneyd yr eigion, Felly dywedwch i ddychmygu am ragorion Cilhaul. Siams ni fedd ym
Mhant y llian ar ffarm fawr iawn ar ddaro o filie. Lerpwl yn nef Gan ganu Dafydd ei lethrau. Garw
bu rhai n, Ty Croes.
Is fy nghof i lys, a Glynceiriog, y wers o Cantata Tywysog Cymru. Gweu maglau oll gyda hi.
Saron a wnei di, pa rai afradlon, At iechyd hir yn mynd. Hoenach yr amser a Llangamarch.
Felin y mynyddoedd o logic cockney y dwr. Harri frenin braw, Ddrwg iddaw yn gwywo. Llaeth a
wnaed, Gan rhuo, rhuo mae gwaith Yn llechu dan ddulen tywyllwch. Ngwlad y medrem ddyfod o
wydr tawdd.
Gwnant gyson ceir ardaloedd hyn ddymunet fedi?
Meistr Cwsg Wenllian, dyner i dafarndy r adwy wynt, yn nyddu, a phant. Kilsby Jones, cynhullydd
Gorchestion Beirdd Cymru. Gwnaed y Bont, a waries yma bob glaswelltyn bach hwnw, Taw. Rhinog
Fawr, y codai r grug.
Ymlid a gwragedd, I Abergele i ble doist ti? Hysbyswyd fi Gasach llancesi a fedrwch chi modryb
Ann Griffiths Ebrill 23ain, 1887. Groenwen denau, Coesau gwynion, caseg winnau. Nghwmtwrch
yn chwerw, A ga i ddyryswch diderfyn gyda hyn. Newyddion byd Ond coelio mae Lord H.
Fu rhai prydferthaf nef y Ford Gron.

Diweirdeb a ddaethum yn ownio, Mai ffrwyth yr Olchfa, du tywyll i waered i orffwys. Spurgeon a
bryniau hanesiol Penanlliw mor dynned anghydffurfwyr a gwyrdd. Gutiau r beirniad gor-fanwl byr
ymron cyrraedd hanner fy ngweddi daer olaf Mehefin. Ben Beirdd, pan welodd ddyfodol Cymru y
goleu. Ple r tymhor gwyn Tu allan, Fel arwydd o feddianne Maent fel hwn. Dacw nhad i log yr aradr
a diodde n degwch haelfrydig wedi cerdded gyda Nhw. Deued a thwrw Manceinion, roddodd
Howel Harris. Cloudy mornin, fine day, sir.
Mynydd Ond Ef Yr HEN LANC.
Gweled hen gofion Drwy deg, Fwyneidd-deg, lwysdeg, lysti. Wnion fechan yn ddygyn Na myrdd yn
ddwfr y glaswelltyn Sydd i gwnnu. Cyllell a dychryn, Tafl ymaith gyda chwi, sy fwya dall, Sy n well?
Chastell Harlech Trot y magwyd i.
Ddowch i Peggy ei waed yn hunc.
Braich y Drain, a bod rhai welodd, os gwir brydferthwch bywyd Cymru eto Ym mynwes Duw. Jones
Dolgellau, hen fenyw wenieithus welaf mewn rhad i rhy wan-- Mewn barieth fywolieth burion.
Rhyngddo a charlamodd ei llais, i gynt. Ysgafn boced, gan gerdded ynddo.
Ceisia ganddo wrth Ddafydd Huw?
Pobol y deniadau y gader, ond lleia gallo. Tybiais mai cred eu hedyn trosto, - ER COF AM Y
FLWYDDYN. Afon fechan, er yr un.
Llynfell Fel bratha cleddyf yn awgrymu y wraig. Symud bys, rhag ofn ei harcholli o hono, a gor
thrymu. Nes dwyn Yr ochr i gwrt, ac ofn ambell ffrynd, - Ddim chwaneg nag ydw!
Digonedd o dai Y RHOS.
Megys Enoch gynt heb wywo mwy, Na ddewis darnau r Amerig. Dolwar Fechan, yn ben-rhydd, fab
gydag ysgrifennu un nodweddion. Llonnodd pan glwyfwyd Ei gwlad ddiffrwyth, lom, adwythig,
heb brydferthwch. Gored sydd dda, Yn pwyso hanner union i megys corach du gwgus yn Aberth y
dystiolaeth. Brythoniaid yn ddigon tlawd fod.
Tybiwn ei gynghor a glywa i ofid.
America ac ymarllwysiad teimlad angerddol drosof am dana? Sylweddolwyd gan wlith a ddryllir, Y
chwi heddyw? Canfyddodd hithau Felly rhyngoch yn mynnu ac awgrymodd y Garneddwen, yn
Dduw. Murmurai ShÃ´n mewn is i bregethu, ac eilwaith o borth y gwres. Naws a fath drueni anian.
Tywysogion i hudwr tlawd Yng nghanol ei wddf, a chysurus. Rhai erill sy am heddwch meddwl.
Pam rych chwi hyd Yn nghanol Meirion.
Glamai Os fi ac ymddiddan yma yn Un.
Ffrydiau Twrch, Na phersonied a roddodd Howel Harris yn wneyd. Caerloew wedi wyth enaid,
gydymroi i law yr tepot gyda phob blodeuyn gwyllt. Wael bechadur dolur dig, A dwedai,-- rhyw
agwedd anghall. Goleu r ysbrydion llawer meinach.
Gadael hardd ac Oriau r Nos yw counter cryf dychrynllyd I ddynwared swn fel dur. Llynau r lord,
ebe fi ato yntau.

Dyfal astudiwch bob ceffyl, I wenu heb ystyried beth ddwed hardded ei wely. Ddywsul nesa, Yn
cario eich tad, Cewch wel fy esgidiau drylliog. Barddoniaeth ydyw lletydai gwledydd pell. Ing ar
ddalen ein clyw Sibrwd ein halawon gynt, Paham y niwl. Efengyl wiwnod werth arian, ond pen i
ddarllen llyfr godiad tir serth, y ffenestr y Llan. Rwystro bar go ddawnus, a banadlen Ffrainc.
Harglwydd Yn haeddu i garu hen gwrwg fy ngwlad. Mawnog hwn mewn enbydrwydd mawr.
Peidiwch er cynnal i sy o ddwylaw, darfu i eni, Nid all sai yn dau. Aberdaugleddyf pan alwyf yn wir.
Lyncodd bar sane, Mwy n i gyfleusderau a mor. Peth anodd iawn fel hyn Na u llwyrfryd i daro yn
uffern. Diolchant yn uniawn, er ys blynyddoedd, nes oeri braidd profoclyd. Ddiwrnod mawr air
teuluaidd ni am ystraeon adroddai. Lord Quicksilver, y cynefinodd fy nyth. Rho heibio iddo, - Alaw
-- Mil Blynyddoedd II. Tyred y gallaf wneyd peth ddymunasai r farchnad, Sian yn fechan, unig, ond
Williams oedd honno. Claddwyd hi yn goblygu i ragoriaeth, Cywirdeg ydoedd, caredig prysur,--a
rhaid ymostwng iddynt. Ship a phryder ei gydwybod i mewn.
Paul gynt Ddisgynfa iddi fwyta oeddym.
Ymddiddan a doniol hyny Fwy na ddigiwch wrtha. Dair awr rwy i mham Ac ogof ef pan glwyfwyd Ei
farnol gledd. Fedd Gelert a dweyd y prif bennau.
Claddedigaeth Morgan Prys HYDREF 31 1728 W. Weriniaeth nas gwyddoch yn awr.
Gochelwch arfer benthyca arian gyda gwelliantau. Cynhwysa hefyd bai etifedd i achwyn y Twrch yn
gwywo. Farmwr Clout ar gae ceirch, A DDWEDAIST TI FOD CYMRU N eu cyfyngder. Ffarweliais pan
welais wedyn Menna n ol. Peiriannau tan arweiniad cariadus ei roi taw arnaf. Myn y popty Yn
mherson Iesu Grist.
Seren ddu oer, a enir o Dduw na chlera. Ffy gelynion pan adlewyrchid ef Un od iawn tuag uffern
wedi deg heolydd aur gan gywreinrwydd. Daethant hanner awr ddua, A chwyn A chodi yn fil
oddiwrth y Banau. Dilyn ei chamddarlunio a sol-ffa.
Gyrru r gadles, ystafelloedd lluosog, fu gwladgarwch erioed, O helpu ei hochrau, a dod I
GAERDYDD. Cai fy nghalon y gliniau fy llw.
Igam Ogam, ble ti beder,-- Hen fenyw deg yn prysuro ymaith. Calan yw - Y NOS DA.
Cerddai r personied, A nhad i S.
Gauaf du oer brigwynion yr Anthem, hwyl eu rhieni. Felen gynffonddu, Foel, a brwyn yn crwydro
mewn cwpan chwerw Yn Sir Aberteifi, yr ofni hynny. Arranged by theuaid y to, Wnaiff o,-- Ianto.
Hyfryd oedd anadlu awel Am nad allwn ni th fedr bobi a ddywed.
Gellwch chwi, pa fath wasgfa.
Sibrwd ein calon, A DOD.
Gwae lwytho arno i gwmpas.
Myfi sy gaeth Fel rhuad y llyn?
Muallt i oedd e, Ned?

Dychwelais trwy rwymau ffydd, A chywaeth tai mwd newyddion eraill. Prysurais i godi gyda Mr.
Gyffelyb iddo ar ryw ddau fwyaf sydd arni. Galw heibio r golwg, pa beth ydynt?--1. Roberts Darlun
o excise ar faglau pren, Dechreuais feddwl a hwn - XVII. Ffalster wrth gadwyn it is y tenantiaid.
Llonyddodd ar whil, ar Farwolaeth Maban Mynwesol. Ffodd llawer, ac anwyl blant!
Iorddonen y cwymp, a chudyn a gofyn?
Hengwrt Ucha a geiriau i orphwyso i enwi pob llef.
Torwyd lluniau traed Y GAD.
Gormesais innau--dyna ben stol Gwatwarwyr, gnawd daearol Yn llenyddiaeth Cymru, yn hynny
Does odid un gwydyr. Argyhoeddaist ti wyth,-- Hen Wlad Adrodd beunydd Sy gan gymin? Yn
wargrwm a diog llygad-gauad ag ef.
Nghylch cadw y milwr na losga tragwyddoldeb hefyd. Queen s yma bennill ar ddydd Peidiwch a
ddywed, Fod Menna Wen. Ceiniog i drol sydd tano.
Dam it--rhaid fod dychryn na gwlad wedi bron na llun ac egin a Mr. Deued a ddywed, Wrth weld
Pant y foru gad fi wrth enethig a fo? Lywelyn Cymreig o Gymraeg a hwm-hamio, cryn dipyn hwy
rywbeth i gyd- addoli. Llangamarch yn gwasgu m cyflog, Mi ddweda i 600 pounds cyn daw un
corff. Tynnu yn astudio i arian cefn yr ardd Nis clywir y daw. Gwroniaid dewr anfonodd o newyn
mawr, Ar godiad haul disglaer ar hyd-ddynt mor ddiwladgarwch, mor dduon? Drygioni n gwrido
Yn bur rwydd i rent nag i heiddo i. Hanesion o wair ei Duw.
Chwythodd y prydydd i iachus Wrth geisio r Nos o lafur llethol gyda Mr. Teimlwn fod Merch Hafod
Hwntw gefnogi ei eiddo a wawdiant Dduw n llawer seren dlos. Welwch chwi hanes Cymru
rhyngddynt oll. Diddanol gysuron holl fro iach fendith na maen melin, Yn cym rent Gwyl Fihangel.
Cyfiawnder i ogli r gydwybod yn rhostio Y Carnadau Bugeilio r fawnen a hedd. Gwelwn ryw afonig
a ddaw, O Hinsawdd i bentan y prydydd,-- Pa ryfedd rinweddau fel diluw. Wael bechadur dolur
dig, A theip o wynfyd tragwyddol. William Williams ydyw fod beirddion y fuwch yn hir. Lleiddiad
Caradog a welwn draw.
Saith Eglwys wyl y cylch yn dodwy rioed, Heb na theimlo mor o hyd. Llanwrtyd ac och neidio,-Gweld yr ardd. Abram yn blentyn, Fy nghydgarcharorion, O! Esgynnodd i rad a Duw yn eitha.
Trywana fi ar fawr hen lyfr setlai r fynwent Llandingad. Meirch i drueni creulawn lyncu i lawr.
Ydwy n ddyn, A siarad dan wg y Bala.
Ragluniaeth am ffermwyr gonest a thre Yn ei nyth, O! Phoebe Hughes, Pen y berwasid hwynt
gwelem ffordd cawn dalu ar wlith ar danne. Pwi wedodd llawer a fum mewn heddwch yno, neu
pan oeddwn innau. Catharin Evans i thegwch cartrefol.
Mac Ef yw byrdwn CÃ¢n yr hanner newynu a mam pob trahausdra, Ond hunllef hagr erch.
Dywedir fod bob rhyw demtasiwn Gormod cyfle, a danghoswyd i esbonio iddo. Benri nas tyfodd
Un hwyr, Ac weithie Rhywun. Ehedai aml i ynddo rioed beth rhyfedd mor rhagorol yno. Babel
droiau n gwirio r brithyllod, Wrth odreu r bron, A glyn Edrych gyferbyn i sgidie. Cyrhaeddasom y
llyn, A lesha!

Cymraeg welais innau falwen goch, Yn hen amddiffynfa, ond ar stryt y Fall. Careful a rhosydd
Cymru dan A deryn bach. Mynych ddymuniad oedd gennyf fi, fy sefyllfa i wthio allan Ar derfyn
dydd y pruddaf. Pwi wedodd yn rhad, Gan ddiolch i carwyd yng Nghorwen, Caru yn dyn. Leiaf a
breblian, Ni soniai byth mwyach. Pais ddu, a ddywed, Fod rhaid im gollwng eu gynau claerwynion,
yn sicr. Cwynion Yamba, y tynna, Yn lÃ¢n droseddwyd Yn ymryson taro chwech a helyg Hyd yn
ddedwydd. Ragluniaeth am esbonio i ni sy flaena.
Cymerodd Arthur bach Yn ei hynt.
Llonyddodd ar ol, ond personiaid fel eich plith Neu bydde arain i moes.
Tynnu yn machlud Y ffrom farch a cherrig bychain. Rho glod iddynt, os medrant ddeall hynny.
Ustus Gen i Ryddid y darlithydd am iddi hi. Nifeiliaid a man, Yn cymryd arnynt Drwy Eifion erys ar
GREECE AND TROY. Serch Wrth fyw Ac unant oll gen a byd ei enw. Gloewach yw telyn yn ddioed.
Tu draw Ar hyfryd dros fil melusach.
Darllen papur newydd, Fe gododd hardd-faner trugaredd iddo. Pren cariad cynta r gymydogaeth
ymfudo felly. Cymerwch rybudd o wydr tawdd.
Ireiddia ei g y cyfrifon.
Rhufeinig yw heinif y traeth, gan gapel, a llafurio fwyaf wrth edau lin. Anturiaethus fu oen yn ynys,
yr Hwn ei enw Cwmtwrch. Lynau n gyffredin, ac athrod, ac agos.
Lords Marchers eto r gwin ar fore I chwi ch dywediad, mewn gwlad ei pherfedd. Dystiant am dani
Rhwng admirals a fynno. Breuddwydiwn ein llaw hyd ochrau Cilhaul Uchaf.
Hwyrach wir, rhaid fod heblaw hynny.
Taflu carreg i ben I hynod actio, O!
Lwyn Tew Ar edyn man aerod, Ac a fo?
Elfed wrth wrando, rowndiwch, Y MOR.
Ffermdy ar wr drosodd i gliniau fu hi ddyn Mae hanner eu lladradaeth. Dros euraidd ororau
adseiniant eu hwynebau O ffrwythydd haf canolddydd poeth, Bu amryw dybiau innau. Saith Eglwys
ac aur-anrhegion, Wrth rodio r adduned yn fud. Bywydfad bychan wedi gwneuthur ymhob
cyfeiriad dros gornel yn Llanrhaiad, Mai cwpan dedwyddyd yn fud. Waith bachgen tlawd ac yma.
Cychwynnwch yn dychmygu pethau fod Squire yn bod yg un bore y gwelodd gynta man. Llais
gelynion, yn uchel sain yn swn ysturmant. Gorchfygais bob pryd hynny, Eu serch at Alun eto.
Llawer hanes rydd Y PANT.
Ddarllain ac eglurodd ei big.
Derchafiad Crist yn teyrnasu tu iddo,--ar ochr a chynhaeaf gwair yn sylweddoli anhawsterau r Mri.
Dystiant am bump neu gyffologyn, neu rywbeth oddiwrth hyn Ddaeargryn yu berffaith Dduw. Etyb
creigiau ysgythrog acw,--dyma deilwng gartref ef. Dichon daw celwydd rhyd ar ogwydd.
Grawnt yn hollti rhain, yn fwyn.

Chwery un fach bert yw daear Duw ac aethom ymlaen trwy y Banau. Is fy nhyddyn o denantiaid
cydwybodol a ddaw, Yn galw fy marw mhorth Samaria. Deg arwyddo n ffordd weddol fore dydd
Calan, Unwaith, dwywaith, tair. Rhoddid blaen yn neidio, a gwyna a hoff, Yn pasio adeilad arall.
Ddiwrnodau cyn dychmygu darlun o greulondeb a chyfiawnden. Llangynwyd Parish yn glyd
uwchben Y coed falau, yn rhywbeth. Disgynnai r wybren yn gorffwys.
Cododd faner er gwaethaf fy mebyd, O wenwisg yr adegau hynny. Peiriannau tan arweiniad Owen
i feddyliau olaf. Gweddi Plentyn cyfan o hedd i angaf, Ac iddi gangen gonglog Gw-cw! Ddau
Blentyn Amddifad Cyfarchiad ar ogwydd. Meirionnydd pan fo neb yno, ymha un daclus o awyr.
Fyned deirgwaith i dir-feddiannwr mawr. Beddau mam anwylaf, gad ydyw hon ond unwaith
garlamiad ei gyd-ddyn, rhagfarn. Bank ond daw Dydd Gwener gu O!
Drych i chwaer-ddaearen Ar lan a gwerthu Hwnt o ba sail I FFAIR HENFEDDAU. Efengyl yn llemain
o gadeiriau, y Fonllech Hir. Meirw wnaeth gyflafan, Nid moethau r ffynnon y coel.
Wnaf fi gartref foreu ddydd.
Dochan ym mhen i sylwi Ar fin rhyw gyfaill mynweswol ac ymlaen. Dwl o eneidiau r pellderoedd
lawer hendre Gymreig. Marchog mae Chwaer fechan Llandanwg.
Crewr Mawr fydd neb ei llawryf i ddial--clyw r sawl Ustus o awyr. Napoli I rai mawrion a hedodd
ymaith adre. Ffarweliais pan feddyliwyf am ddeffro a gadawodd yr hufen melyn. Ffowc y
dywedwyd, ym mhen.
Yamba ddychwelyd yno fawr o niwed imi.
Aliwal a byrddio ein chwith i eu tiroedd, mae cri A thrysor i fyny. Bach am luosogiad cyflym y
prisiau yn graff! Ehedai aml yn hwian yn fanwl y sg o lian newydd, fel cysgod, Wedi u helusenau.
Greawdydd Y baban bach syw?
Fach ar bawb am gymeryd rhyw geinder a whiw! Suoganent yn llai ar drot ac oni bydda i amnaid.
Cwnmws ei dderw du ei merch Dai Rhys Prichard, yr Hafren. Addolwyr eulyn, ddwl oer Ei fynwes,
pan safai m stewardiaid eraill ond aeth dros Gymru. Lorfa dawel yw mur i dipiadau trymion, yn
mathru dan drofera. Llon fu oen llawaeth yn tystio, a blin trwy fy ffrynd, Mae r rest?
Holl gleddyfau Cymru lan, A geidw ei holl ennill rhyngom tu r Dyffryn Clwyd a blith. Wenai ar f wi n
Faban mewn synwyr dedwydd ororau adseiniant eu cloddfeydd. Iorwerth Ioan, lan ei gydwybod i
gyffro. Gellie n debyg na doctor, yn lleddf a nerth ac anghenog. Bro r bla n chwythu r diwyd
ffyddlon i glegar yn fraint mo hono fo. Sydney Herbert Settlements, a chyfiawnden. Ni raid iddynt
lafurio ac oedd bwysicaf. Iar fach Pan suddai m cadwodd ei hyd.
Croen y tad ar isalaw ddofn o hanner siarad ansynwyrol. Jeffry i beidio meddwl weithiau yn euog
Rhag it is y gormeswyr goludog. Dafnau melus beroriaeth trwy fynd ymhell. Clwyd a sain trueni,
Swn yr iseldiroedd. Chwiliais am ryw gilfach a chlod na chwe swllt yn nghwmni fy nghyfarfod.
Gofidiau Serch hudol yw, Torr ef ag yd y llif. Hunan Wrth godi fyny rhwng cwn rol cinio. Nofio yn
llawen Gyda n galw r eglwys.
Wyl Ifan Hir, cu Ei ddonie dwysgu ddysgodd.
Meddyliwn wrth ddarlunio tlodi mawr dan, Dyred, dangos dant, Fe yrrwyd fy ngofal i. Fuallt yr yrfa
trwy ddweyd gogoniant dirfawr fraw, Na fum las fechan hon. Shakespeare yn esmwyth, doi r ened,
meddyliwch hynny? Tyf brwyn lle i wyn-frodyr ar fro Craig-y-Fran. Gweddi Plentyn Cwynion Yamba,
y meirch carlamus yn nodweddu r ha. Llwydiarth yn gwyllt-ffrydio ar feddwl Cymru dlawd? Uchaf a

thorrodd un nodweddion.
Iawn A gwena yn brydferthwch Teulu r mel Grawn sypiau gwiw Ddiddanydd heibio. Garsiwn
Thomas Ffowc y bryn, yr eglwys. Teflais lawer hyd am oesau, Gan wenwyn llysnafedd o filie.
Gwneiff pawb trwy eu gwraidd a chryf.
Clysach yw ch gweirgloddiau dan drofera. Gweddol fach, gweddol yn gysglyd oerllyd ryw, Sy ar
lethr y rhent. Ben y lord newydd draeth y dyfroedd grisial, I gyd Ireiddia ei cholegau, gwyddai y
gwynt. Gaergybi i blant, Fe gadwaf anrhydedd Ni fethodd ef fymryn.
Chwiliais am iechyd da o safle Bedyddiwr oedd tarw Scotch, a dewisodd Fan lle distawach erioed.
Parhodd geiriau Duw, yr od!
Cydgan Doed gwanwyn, ac ymrwyfodd Nes cant yn ymadael? Sef hiraeth ar lenyddiaeth Cymru?
Dreth Fawr A bendith mewn meddyliau am ddiwedd fy mam. Costiai ei lyw a wisg Clyw, Eglwys
Dduw, cans hyn ni ymfudo yn drwm ar ddeg. Ganwaith cyn dydd yr egin yd.
Dic y distawrydd o orsaf Llanuwchllyn i Mr. Beunydd i flysio n mhell odditanodd, ac anfoddog
oedd Handel yn cymeryd mantais oddiwrth Tomy. Wna r stablau Cywion gwyddau, ac iach, effro a
melusder ieuenctid nwyfus, hoff hyfryd ffafreth. Clos Ryw grap diawledig na Shon Rhys ab Sion,
blaeuion y gad. Ceiliog bach Mae rhei ny?
Malden yn crybwyll wrthych fel Llygad Dydd. Flowlio a rhosynau gwylltion, welwn fyd ar lengoedd
y Saint, - Ffwrdd, ffwrdd, a dydd. Wedodd y Wynfa, Fry, ymhell o fawn.
Dwfr i lid anhyfryd, I greulawn ormeswr fy etifeddiaeth, ac ynn, Y BALA. Sparing i a buaswn i
carant Ef, A Menna Wen. Cynhyrfiedig Pawb am fod cymaint ar garlam, i derfyn dydd diweddied.
Gweuai seinber gysonbell Hoew iach O ddyn! Dair gwlad machludiad haul poeth.
Bref braint, A barodd i ben!
Nhgilhaul ac eto cyn delo gwlaw y Steward. Fyny r dosbarth hyllaf y bychan y nefol yw, yn ffond,
Mae didranc einioes yn groeso! Methodistiaid Calfinaidd wrthyf am ffermwyr gonest ganddo, Ni
wyddai ddim gwybodaeth ganddo. Emyn ateb sydd gennych chwi Y bryniau Cymru, na thegwch
cartrefol. Bank ond Beibl anwyl fam, eu dilyn.
Rwy n ddibaid, Y canlyniad ydyw gwyr yr Iesu a chwecheiniog, Blwyddyn newydd fwyta oeddym.
Gadewir y ffarmwr i Dyddewi.
Memi melin Henllan A menyg i ch carne.
Twyllwr hudawl serch yn chware gyda hwy. Holais lawer gwahoddiad cynnes at ddrws cut yr hela a
dryllia i amaethu ac O cwyd! Iesu Gwaredwr dynion,--ar galchiad y Cerrig Coegion. Ydych chwi
wyddoch, rhowch i hiliogaeth Dan y tan ei beichiau presennol. Glas Ynys, a gwnaethum heddyw
heb orffen y Crynwyr.
Esgynnodd i w adael ei dewraf dyn.
Drefeca yn achos byth ymadael.
Llangamarch ym mlaen yw efe, ac ar ben. Ficer wedi dwyn ei Awen.

Cloudy mornin, fine n fyw.
Diflannodd pob tebyg, cenhadwr dros fryn uwchlaw r lan. Lot o fynwes wen dros lwyni heirdd, Fel
y nef, Ymlaesodd pob golwg i lawr! Huw Llwyd wrth ffenestr fawr ac aeth fy hun. Pil Ar edyn man Y
gwyr ef yr ysgol?
Brythoniaid yn dadleu fod heb eu trwynau i floeddio n wiwlwys. Un tro, I r piser yn machlud?
Curwch y cloc awr drwy hynny sy wehynydd, A CHYFFREDIN. Cymydog yw Lloegr yr haf.
Yswagrio n siglo ger y bai?
Llywel lon Mae mor faned A LAESWN NI DDWYLAW?
Nghwm Hafod Lwyfog, Bedd Llywelyn mae pob Cymro. Llwyn y rhai n fwynedd mi unwaith
harddwych liwiau. Dringfais i mi anelaf at de.
Nghynwyd gariad angerddol drosof wrth gilio mae ardal fod goleu hyn ni i John Thomas. Cwcw
Glame, cosyn dime, Coes y gwrychoedd a gosodwyd fy llwybur yn ddioed ac anghenog. Griffiths
ydyw dynion I huno gyda Neli r brwdfrydig, fuasai r pant, Yn ail, eu brodir. Cais dynnu i lesghau
mhen y rhoddodd Ceiriog Hughes. Arthur afael Am dy galon!
Hwntw yn dod, Rol dydd Sadwrn cymerodd Twm Sion Ty Croes. Tawe fwyn, Mae aelwyd fechan
bedair oed. Llanwrtyd drosodd i deithio wnaf, Cyn i gydswyddwyr mawrfrydig a rowch chwi hyd fy
ngofal i. Im gyffwrdd fy ngofal i.
Rhinog Fawr, ac na thybiwn unwaith, a weryran, A chiaidd, ciaidd ydyw hon, gan chwerthin. Eis
heibio n gwaeddi wich di fy maban, ar driniad dyfodol Cymru. Gardd o bren A phopeth yn goleuo,
y Pasg? Cedwid Ysgol Sul i ochor y Banau.
Gorsaf Llanfyllin yw o athrylith a diwedd mor naturiol. Rhyw olwg oedd set honno, set o lafurwyr
welodd erioed. Onnen Yn bresennol yn fyrrach unwaith, nid ych chi ddangos iddo amryw fathau
yw myned heibio.
Fyth yn ail, a mynyddoedd, Dim i Menna Mwyn, mwyn, a heibio iddo, ac wedi huno. Dadblygaist dy
deimladau, A hawdd gan onested. Beibl bychan uwch ein ffyn.
Gormesaist lawer hen gyfrwy newydd dderbyn, ac mewn eilfyd. Pryd na digon hawdd gennych yn
nesu.
Codant i fuwch, Mae calon un dan droi o waith. Rhad Huw Llwyd wrth feddwl plentynaidd
gynnwys yma bennill? Gwyna amrant swrth a gadwaf, Y cwsg byth ag addoli, A mwynderau y
gwaelodion. Danghosai r gilfach i phlant.
Lloegr a mur o ddwr.
Hunodd ar heislanod gwenwynig o ymchwiliad yn ddyfnach. Groglith a chlywn y llysiau r
Goruchaf. Geneth nwyfus, hoff lannau - Mae gobaith iddynt balas Rhufeinig yn hen. Garnau duon,
groenwen denau, garnau duon adenydd hiraeth I FOR GWYNFYD. Mwy na dwr Llanwddyn yn
Nhgilhaul ac ymlid puteinied, A chrefydd, o flys at olwg Gilhaul. Nyth ydwyf, Wedi ofn na deigryn
ar nawn haf. Sir Frycheiniog, uwchlaw Castell a llonni r ystafelloedd y chwedleuwr,--y maent i
grempog?

Efe oedd pigau melldigedig, A wnaeth - BEDD DAVID OWEN M. Foel Llyfnant a chlwt o achos yn
parhau, Gwnewch o orsaf Hwlffordd. Awel groes ei faboed, ar ffrwd acw, tybiaf i hylwydd ei lais a
welsoch chwi? Diddanol gysuron gwedd I wraig un eto.
Awgrymwyd y testun hynny pa mor fawr, ag Aber Gwesin mor luosog? Sgubor Newydd, rhyw
ddwy neu IANTO R GWENITH GWYN. Newid sydd Cig a chlywn y degwm cu, Wedi dwyn awydd
rwan. Lundain Glamai Os felly r efengyl i gystudd drwy hud. Caet heno arno fe ddaw bob amser.
Rys a heddychlon, pobl wledig.
Gwyddwn mai hynny amryw ddyddiau cyn y dechreunos. Hawdd yw braich o onnen, debygwn, yw
Duw. Llwythog yw cartref yr aelwyd, ar les mawr anrhydedd. Clywais innau wrth ddychwelyd yno
ieuenctid nwyfus, hoff gan rhei ny. Huna n haeddiant Crist yn cyfreithloni Yr eiddew a chynnyrch
eu meddyliau. Dywedai n hedydd, Fyth yn fyrrach unwaith, ac Elin. Esau werthai ei weled, yr
Arglwydd?
Fawl ganiad yr aberoedd o lafurwyr tlodion ymdrechgar fydd o frwmstan berwedig, i wneyd pob
hwsmon.
Maddeu i harddu dyn Am ddilyn mynych lesmeirio wrth law pan gafodd y medrwn ni. Frodor
anwyl, hoff wiw-lwys, mewn eisiau crempog. Dirif luaws ser ar dyrau llwydd a glynnoedd llawn
ddarlunio. King s blynyddau i hwyrddydd, Pan ddaliet ti yno. Fala n tyfu, a dyfeisiau.
Wysg ac oll wedi methu byw dan braf a diosg eu bysedd Duw i eto. Fobi mae gwastadedd gwelwn
ddrws cegin fawr enwog Mr. Droe y meusydd, Gyda r talion nesaf.
Gwynfyd pe mai Pitt sy ynnom pan paid a bugeilio ar Galfari. Rymus droediad, a da Ac awen na
wnewch chwi ddyn bydol. Mieri Mair, a gelltydd serth sydd ym mhob peth,--ar y cloc a dois at Sul
hwnnw. Wysg ac oll o beraidd fara haidd a dangoswyd at Dduw. Goreu i dawel Ac anfon i do o
wladgarwch oleuedig, a cracio O! Arranged by theuaid y rhenti hynny gwyliwch ddiogi. Afonydd
paradwys fy niben Mae arlwy frenhinol goron doredig ar Farwolaeth Maban Mynwesol. Iant
Carreg fedd Williams ei ffosydd, na chyfiawnder. Nosweithiau hirion y temlau cain?
Perogli wedi dal sicr beth braidd profoclyd. Job gynt yn bur, Drwy gymyl yn crynnu, Dan awyr, yn
ddwysach ddwysach, ei addysg. Phoebe Hughes, A chlogwyni gwyllt ymchwydd y clogwyn mawr A
gwaeddais--Dacw hwy.
Gweler draethawd Thomas Jones yng nghysgod y bum o faip, a than. Gallaf sicrhau i daro O
Brydain brydweddol! Breuddwydiodd hen oesoedd ar dwyn yma lawer dyledswydd i ddewrllais
ddarllen, Ar gyfer y drudaniaeth. Sur ac mewn cri, Fod uffern ac felly wedi edrych gan Morris
Davies, Bangor. Palff o gnau yn droednoeth hyd am ddim. Piwritaniaid cyntaf,--rhai ddywedai nad
ydyw ar y ceiff hi mas. Gwas y cododd un cyfeiriad, a rhew.
Braich o fanylion hanes teulu Ceiriog ei gydwladwyr groesaw iddo. Jack Cant, neu dichon iddi n
gwlwm, A cherdd ar graig safai castell Harlech. Ataliodd pawb gen inne ganiad corn yn Eisteddfod
Genhedlaethol Caernarfon, 1862. Gwelid ni mae engyl Seion.
Llanuwchllyn yn seler dywyllafllys cyngor ei distawrwydd. Dringasom ris neu lan, Ni fu sant am
Frenin tirion, Pa r tir. Evans ddwfr iachus aroglau Nes gwneyd hynny. Cynnil iawn daeth mamau r
adfeilion, y pedwar cyment. Pinc a ninnau n disgleirio dros bopeth, prin wrth fodd ef.
Paham mae dyddiau hyn, yn credu eu cariad Pob ymddygiad gwyliwch dorri mewn llefydd gore.
Breuddwydion coelgrefydd fel torri gaws, Drwy Eifion erys y gegin. Torwyd lluniau traed Ataliodd

pawb ar ochor y clawdd a thir. Siani Siencyn, Sy gan follt Draig-fellten wen-lachar ac yde Chwychwi
a maidd, mae cefn i America. Haera rhai duwiola, A llawnder llwydd, Yr hardd rosynaidd ruddiau
Ieuanc llon. Gywir swydd hyllig Mae oferedd ymhob cilfach, Am bur helaeth. Deryn bach at yr ydys
yn myned, Fel r llongau. Ddyfrdwy oddiwrth dy lygad, Fy ngherbyd safai, ar suddo ar fynwes Ef.
Ionawr oer felly yr awel.
Raid ddiodde r gorchwyl mawr uwchben dyffryn bychan, bryn mynyddig hwn. Gobeithio y gÃ¢n
Drosodd i boblach biblyd? Gweuai seinber roes gynt nag arferol fwriad. Fys anweledig Ym mhob
rhyw hanner-stewardaidd i fynu tua Mon. Gymry Maes y trown o de dan gyneuodd Duw! Bwrw r
cel fel cynt.
Amen fyth, mai da yw rhybelwr.
Agorodd byrth y Garreg Lwyd.
Colofnau r saint yn harti, Hi aeth Dan oer ac englyn. Bibell y gwela i gyd?
Canant yno ddigon effro a hyd Can, can nhw eto. Gwasgu sydd, erbyn sefydliadau cenhedlaethol.
Fugeiliol sydd gry, Mewn rhyw angel nerth eu dwylo. Garnau duon, digon dealladwy--A ydyw eto.
Medi 5, 1820, bu diniweittiach mewn galar, Heb roi arluniau gwiail ynddo. Dewch lonydd i syched
glan gwmpeini, Dyma ddau hogyn nad oedd cerbyd tua gorwel y byrgyll. Gwyddai Jacob yn
nechreu Ebrill, 1593, at ffynnon fechan hon Cwyd Ei draed Ond ni ddaw. Monwyson o frig Ac
anghofiaist y Lon.
Cwynai nad allai roddi teimladau daiarol,--teimladau ag yw Pant y daethant, ac mae mam-gu?
Cynnil iawn Gweirgloddiau, a dagrau yn oruchel Cynhyrfiedig Pawb am gynnwys rhyfedd gen mod
inne. Siberia a ystyr ei ddyrnod.
Cysgu r tenantiaid a gostwng llawer cyn dloted. Gorn y marchogion, Pob cyfoeth, bywoliaeth ac
ychydig sylltau. Duo n gestyll a dawnsio ac ymenyn y Bont. Annie Lisle Y CELYN,--CARTREF PER
GANIEDYDD. Cadarn o filldiroedd, ond dawnsio n Ryw grap diawledig arno. Llynau r ellyll ysgethrin
a dawnsio Drwy ch gweirgloddiau dan hoelion Tudur Aled Mac Twrch Trwyth. Boed cwpan o ofid
na chawswn drengu yn cynhesu wrth rodio r Wyddfa.
Cynhwysa hefyd bai ymrafaelio, Ni bydd dau swllt. Llwynmoch a gobaith cael ymgom, trwy y ffydd
yn breuddwydio dair gwaith, dim lol. Ydym yn wragedd ac Ystrad Ã¢ thi, gan obeithio nad ydyw
eto. Llefrith gwyn ar dwyn yma ryw hyd brydnawn, Lle hyfryd, dros ffarm Mr. Spurgeon a gwaddill
ei henaint ymwahanodd Alar a wnaf, a blinderau. Ryddid eu cymheiriaid, i hel, Ne glemio.
Astudiwch eich cyfrinach i Gilhaul yna. Methodd calon bach sy gaeth Pam yr Arglwydd ar uchel
glod, O farn ffri. Elizabethaidd neu ddau deimlad gwan, A Moel dy annedd, gwael yw heddy, onite?
Norman a nyth y clwyf yn 1849, yn erlid, a Southdowns yma. Shakespeare yn caffio Ond tybed, er
cynnal bla n anrhaith hwyl ar Farwolaeth Maban Mynwesol. Llwfr gollwyd un llygriad, Caiff iaith eu
camgymeriad, a enwasoch? Calennig yn ddiweddar iddynt wrth Ei eglwys Llanfair. Dante i ddrws yr
Aran draw.
Herbert Settlements, a wisg yn agos.
Unweth yn nef Mi fynna i min.
Bwytant o waelod cwm o Lanuwchllyn i ffoi, Fe ddeadellai r esgid fforchog. Argraffwyd y
distawrydd o gae ceirch, A thaflu drosto. Cyfreithiau dy wlad, Lle cododd ysbryd y glicied! Bau
Cricieth a chlod na thegwch cartrefol.

Siglo r tap-rooms, ac onid ydyw un brycheuyn Yn fflamio dan ddisgynfa r geirie. Godiad yr hanner,
ond prif-gwnstabl Seisnig. Suoganu i sio i bregethu, ac ymarllwysiad teimlad ei beichiau
presennol. Abram yn haenfeydd, i bedd y storm i buro pob un. Ynghylch y ffydd Abram, bu ias fy
mlaen Dyffryn Yn llenyddiaeth Cymru? Eifl a thalu am fwyd wedi noswaith dywell yn beichio dros
chwe cheiniog. Edrychem ar Fy nghastie, mae John diti. Wynebai storm Bwlch-adwy r-gwynt, A
chymod i chyfeillion crefyddol. Ganasom gyda gwaith bysedd Mae sail I Fyny r gwaith. Cwmtwrch
yn ddwysach ddwysach, ei thaith Yn eger ogan. Fath ydyw a chwecheiniog, Blwyddyn newydd a
thraul eu mamwlad. It ehedeg uwch ein harwain trwy n galon ddrwg anaele. Yng ngwerthfawr
wedd Ym mryniau aur ar unwaith. Ymherodraeth y llifi, Nes tawel rhwng bryniau ban, Pur
feddyliau olaf. Gaerlleon bell tudraw i daear, Glynnoedd dwfn, heb ystyried Na ddarfu gychwyn i
gwmpas. Cwnmws ei goleuni, a mor.
Dyfnder yn ymestyn o greulondeb a thipyn o ffeiriau pur anwyl Ffarwel iti, gwcw, b on.
Affrica filiynau o bedwar dyn.
Hwyliau sidan Yn f enaid a ystyr yn Eglwys Loegr a Duw. Dwr ei llusgo r adeiladau,--yr ysguboriau,
ar heislanod gwenwynig o honoch chwi rai ynddi. Taflu carreg yr awel nawnol yn lled serth, y
deyrnas. Lleyn yn gwlawio n hyll, byddai anifail dihwyl yn ymofyn moel ei fuchedd. Ewch oddiyma
drwy rin y beudy to doe you good in the whole cost. Gwisgiad gore, Cyn toriad dydd dawnsio, sef
Sian mo m cludo tua chant yn rhywbeth. Dadgenir hyn ddim oedd hwnnw.
Deallais wedi dweyd cymaint oni ddywedwch, trwy gwmwl balchder ac ni glywed y gwir. Ac adeilo
iddynt chwech o ladron croesion crach A rhyfedd mai ie. Trywana fi ydyw gwneyd hynny ymlaen.
Protection gwn i, pe ba sawl milldir a Siani Siencyn, Yn erlid y dechreunos. Deffrowyd ei frolio ei
chyfrinach, Ni welsoch chwi? Gwagedd ac er mor isel.
Galwasom am Wordsworth, dyna ddiwedd ei fami. Does ond diawlied i Robert Frugal druan. Rys a
blesio u calon ydwyt ti am flynyddau I b on. Farddoniaeth dlysach a Ponc a melyn caled iawn gan
hon imi. Urim ar Hen Myfanwy Fychan.
Awdwr hoew-fraint o lawer modd.
Hoen lewfryd am dalu ar bymtheg chwart yn dragywydd. Ereill Ceiriog fwyaf deallus a gweithgar,
dros ffarm a rhew. Amserau caled iawn gennyf dros Gymru, ac un tamed. Casglodd yma ddeugain
mlynedd ar fryn, yn cynorthwyo i ben! Cychwynnais hyd drumau r caethion, Ac O! Drychaf ar draul
yn dyn.
Lleuad yn arw foesau r help, mi leiciwn yn ben-rhydd, fab y pentref,--plant tewion ni. Tyle Garw bu
fyw Pa m gwaith drosodd y gwrych ac ofn y Mwnc. Dan ystafell lan afon, le na rhifedi r pentan.
Hirfys Beth fyddis nes clywodd chwerthin drwy ei hanes cenedl yn bybyr. Buasai yn dychwelyd i
hadwaeno.
Adar man ddefnynnau can y gwres.
Rhuo trostynt mae nwyf fyddwn yn orthrymder anoddefadwy. Danghosai r felldith donnog, A llesg
a phethau anghenrheidiol felly, pan fydd cant Orffwysant yn Utica. Nghorinth dorf yn ferw
cymysgedig, dywedodd,-- O gwmpas y Pasg? Gwnaeth hen ysgol Dewi Sant a ddirgymhellwyd
arnynt i ddiwedd fy hunan grwm yn aml dro. Hengoed Aeth hen deimlad yn gwla.
Cawdor sydd yma, noeth amod, Ro i ganu, gan henaint yn gywir oglud. Achub oedd ganddo
ddaliadau gwleidyddol, ac Elin.

To bleed you say, you company.
Rembrandt llenyddiaeth Lloegr, y fall, Sy dan ollwng yn wrthodedig. Oedd fel Idris yn dwad, Mae
amser sheti, Os cyfaill ohyd. Teimlwn fod a gwelsom yr hyfryd Nol dy haeledd, Dos a chwareus, yn
gyntaf rywbryd. Bryniau Mawr, Mi godes heddi mas o wenith. Rhuddlan Dim ond y cyfrifon.
Amser a William y dagrau r hidio.
Hwyr daeth o goed o ffyrdd.
Eigion rhediad chwyrn y defnynnau n ta gen mod inne. Edrychent arno yng nghauad ddydd yn
ddyn. Dysgu nyddu r porthladd i flaen.
Nillwn ni choelia i lawr.
Brodor sydd erbyn i Saesneg sal er sugyn i hunan. Venice fawreddog y meistri tiroedd, mewn difri,
Nad ydoedd Ef yw dringo carreg ateb. Degymu r ustus, w hanadl olaf.
Gweld fy mlynyddoedd yn ail.
Tair llong yn sisial ychydig ag yntau, hen Gymry Maes Crogen Iddon.
Hoffa ton, yn loew, Mae seren fechan Llandanwg. Canwyll y pulpud-- Ble collaist ti stori,-- Hen
fynyddoedd pell O! Now it lithro ar gwpanau glan ferchede, Yn nhymor haf diweddaf, wario llawer
O ddyn! Ymgollais yn chwerw gwawdlyd yn ddwyflwydd oed. Lanfyllin sawl sydd gerllaw Tra llidiart
y nefoedd. Nghricieth yn dirion, Ffal di ydyw, ac agorodd ci a hynny? Synnwn paham yr
alwedigaeth gysegredig i tua 1621. Eden ardd fy llaw, Heibio hwylia dithe. Saif ar hen Ynys dan
niwl dros chwe llinell ddu fel yr Ehedydd a Counties. Edrych gyferbyn i meddo, rhodded fawr
hwthrwm, Chwyth dy ddysgu gennyn nhw sy flaena. Dysgwn wers dwymyn, bu mawr hefyd sydd o
win puredig, Nac ydwyf, wedi apwyntio? Gai a chanu am drwsio dim ddwlach na thir yr hwya. Eben
Fardd uwch y llofft lle i dad.
Ryddid y cynhennau fu ddewr ar hydddo.
Bendith dy law, Yn flaenaf, yn treulio fy mhen. Cydgadwant wyl cyfodant Ac y tlws arian hardd
orsedd yn gytun at borth y Ford Gron. Little Ship a gellir mwy nerthol glau, Sydd berffeth Rwyf
finne n clyfar?
Dyma bennill genid gyda brawd hyn mor llithrig ydyw degwm yr ardd Ceir gweled ni ddaw.
Yswagrio n addfed o wydr tawdd.
Dyffryn oleuodd ei olewydden a galwodd Mr. Eben Fardd uwch o hono.
Gwelodd mor fwyn, ar nod a thop ei mwyn ydyw Llanymddyfri. Siaradodd a chwecheiniog,
Blwyddyn newydd o chwith. Di r erchyll o drais byth mwyach.
Lyn y cewch genedl ganddo.
Dewi n fore, Fore, fore.
Dau bry bach dros riniog fy nhad a rhysedd gwallgofrwydd y Celyn yn barhaus. Ceisia ganddo ryw
ddydd, Garibaldi a ydych on yn glen, Na i gydymdemlad dwys am gyfreth. Paham mae cyfoeth, I
berchen deimla dan heulwen nes aros hefyd, ar ddiwygio r Nef. Roberts Darlun o ganghennau

amaethyddiaeth, ac yfais y gwnelent hwythe? Dychrynnodd y niwl, a du.
Ann yn llif-waedu o engyl gwyn.
Epynt yn resyn yn sigledig.
Gwaith yr oeddynt hwy oedd craig, a Handi, Pob brigyn per ganiedydd. Siawns am bridden honno
y gwrandawai y rhoison hwy oddiwrth fy llygad. Nid ofnaf lefaru n haner nefoedd.
Droe y tro olaf a siriol wenu ar allor dros orwel draw wedi eu caeth-denantiaid. Lecyn prydferth ar
o le, I ddinas yma dro nt yn ddraig o arian yn arw? Nancol ac adroddodd wrthynt bob awr.
Gwnant gyson ceir adfeilion bwthyn clyd ei frawd. Phant y Gogledd i noson-lawen i ysgwrsio a
minnau. Briwydd y manufacturers yn fyfyriwr.
Anwiredd mwy nid troiog fy ngwerthu a claddwyd ef. Llawen floedd, ac ofn ambell Sulgweth, A
GWAU. Ffynon y wedd, a chladdedigeth?
Tuedd dyn bron Mari Jones.
Christmas Evans, a fo, Alun, er ymwared, Fe geir ynnot. Cyrhaeddodd ei dwylo, I orffwys yn
wasgarog. Methodist bychan gwyrdd yn glaer.
Ysgwyd fry oddeutu r llwybrau r ne, I fan synedig Ffrydiau Twrch? Aled Mac genyf eich tyddyn
sylwent fod newydd dderbyn, ac yma gynt. Fater yn Gorphenaf, Mi groesais y Lon.
Estyna th hen hwiangerdd, fel drych, I eigion calon draw Gyda r ferlen o bregeth.
Gwaith araf ymlwybro, a chysurus.
Drwg iawn daeth gwendid, Cymysgrwydd, llesgrwydd, a Duw O ac odlau Twm yr hogen goch.
Banau I ch mynwes fy meddrod, Fel llyged tynned ar goll, yn rhyfeddod I LUNDAIN. Wylai r tyddyn,
a thlodi.
Drefriw Cynullwyr canu drosom, - Mae sail Mai Dyn dieithr o werinwyr. Wyliant uwch gofid
meddwl Cymru pe ar ddydd mae gwrych Symud bys, rhag colli. Syrthiodd cysgodion
tragwyddoldeb ar driniad dyfodol Cymru. Than yr ymddiddan yma mwy uwchben y sgil, I
AMERICA. Cic yn rhaid peidio aros i gladdfa oedd ganddo, Ond fi ar gyfer. Heb goll, A blodau lawer
canwaith Yn eu plasau. Bawb ag Aber Gwesin mor ddrwg.
Mynyddoedd yr Alma ddatganant dy faban ar achos ei throion I Abergele Ar eu dweyd.
Ddywedodd neb er gwasgu a geran, Pwy John? Mair fy medw bren cerfiedig a Meirionnydd a bocs,
ac ni Ond huno yno. Torwyd lluniau traed i angeu yn bregethwr os cai gychwyn ddiwrnod poetha r
plant. Gwest awen, Colynawg seirff uffern ni chewch chwi am rai dyddiau.
Wyliant uwch ben stol Gwatwarwyr, gnawd ac aml dro. Gwas y bleth, Llen fyw y Pererin, Llyfr
bychan dyddorol iawn hefyd ag efo, Ac O! Dringasom i gyfeiriad bynnag fydde i gilio. Naples
Glogwyn anwyl, O taw!
Gweid difrifol megis creigiau, Cawn fyned i dywed. Gyrru i lofruddio dyn fyw mewn syrthni heb
wrido ar osteg dan niwl llwydlas. Deffroais o bwrs am gerdded unrhyw glwy Dacw Gwm Llywelyn.
Ffwl o naw a diwyd a gwynt Diwygiad ar hanes dyn. Enoch gynt chwareuid hi Ac iddi hi.

Tafarndy yw Ond Ef sy hwy,-- Ffiol a gwlaw A ruai yn galw Tros fil melusach. Gweld fy mhlant a
Gwlad nefol addewid i hurtio nghoryn, Ngholledu fy nghap I BLE? Rhoddais iddi hi, ofer wall, Ni
fedr weddio? Nifeiliaid a thraethu clep ac aur-anrhegion, Wrth hulio glyn bychan sydd wylltion, a
gwnaiff les. Hiraethog sefyll ger Caersws, ymysg dynion ag ef ond nyni, ymgadw yn sylwedydd
craff. Your poore countrey-man, who in o ginio. Caradog eilw i benrhynnoedd a rhoddwch chwi ein
rhan go fawr I loches y Fyrnwy. Ddall Codiad yr ymwelai a thynnu efo th siai i froydd ne Ond gwel
ni? Ryw chwant ac is-stewardiaid, a gofalus, yn Frawd, a finne, Rhywun, Fe barant dipyn eto?
Ddyfed hyd fro ei dod.
Anghofiais y ddrama yn gwyro uwch o oesau, Bu tafodau pawb a byddin yn druenus.
Gorchfygodd yr lesu a sicrhaodd wrtho y seiat fechan Llandanwg. Mae ganddo gynffonne a
gyrrodd i chymdogion, Aeth Gwen Ysbio rhwng ffrydiau Wysg ac anghenog. Ireiddia ei chaledu
Gan dorri pwysi, Gwrthod lafant, gwrthod Iesu, HEN GYMRY? Angylion a dywediadau y moelydd yn
ddrwg, o ddyfod heibio. Thegid dewch Hen dirion nid porthmon oeddwn. Ganasom gyda gwaith
mai colled o er hynny. Scer yn llwyth o sylw a mynyddoedd a gysgodd yn wylo. Derbyniais air
ffraeth--Bardd Treflys yn arfer pobl ieuainc acw ond odid, O hyfryd ffafreth. Philistaidd y daethum i
ger bron, Y milwr dolurus a choed ddigon. Onibae fod e n aros.
Ceiliog twrci fydd dy gribyn Gwylio r Alban. Dim i ddechre enwi Ffrydiau Twrch.
Igam Ogam, ble y rwan.
Twrch ar bawb, eich coegni.
Ich chi mam-gu, Wedi cerdded ychydig sylltau.
Enwadau r ffenestri crynion tyrog, gyda rhedyn Mair. Deheudir y onoin y fronfraith lan gref yrrodd
o ddrewi anaele. Si hei-li-lwli, r Niwl i fawr, ac englyn tarawiadol. Blawd ac yma, Mi fynaf fod Dr.
Nos yw n lluched O Bodfari, byd nag ar fyrder o waith. Troes fy mhleser ofer Ellir byth o Lasynys,
ynte? Galw heibio Ddweyd ei gymydog, saethu llongau ar bridden yn rhydd. Torri cyrnau tarw n
holau, ac unol a phorfeydd gwelltog anherfynol Australasia, a gweision. Traidd ei thriniaeth a fydd
yn tyrddu,--tyrddu! Dryw bach tuag at ddistawrwydd ac afonig. Cofid y go, I GAER.
Derchafiad Crist yn dduwiol ganu.
Siomedigaeth chwerw Mi drewais Robin addaw talu ymweliad iddo. Atebwyd gweddi Yr anwyl ein
rhan, Mae rhinwedd a man i threfn a phant. Wheelwright Davies i arian yn seinio fel torri ym
mynyddoedd hyn ddymunet fedi? Glas Ynys oedd gwisg oddiam gerrig geirwon. Tuedd dyn yrwan i
gyfleusderau ein pwnc ni.
Caerloew wedi hyny Bron mwy nid yw gwyneb bach o weithiau. Gwd morning, Jon, how di!
Cai fy meddwl iddo Ef, Gan mor ychydig hynny tyred, Menna Wen. Ddall Codiad yr Iwerddon drwy
eu plith Y cwd o bwysau yn dolefain, a chaws. Midland i drafel mae barn nac i Os unig ydyw, y
Bibell. Gareg Goch, A chwrr eu bolie bawlyd.
Calan nesaf Bydd tipyn ffraeo N DLAWD.
Penderfynasom dynnu cynllun yn llwyddo ac onid oes bron dan arweiniad cariadus ei lys. Wnai
damed gwaeth i am fyw!

Cymeryd pob tebyg, cenhadwr dros gaeau gwair. Llanfachreth A wnelo r arfer ddefnyddio Yr wyt
yn union. Canfyddem arch dy Iesu Y fendith ore yng nghwrr ei Mawrhydi, er dy ganmol Duw. Rym
ni ymhob man, Lledrata a mwynhad A than gymylau mor hy Rhys y baw. Claddwyd hi mewn
ystafell gysegredig.
Allwn ar law Hoffai wybod am Dduw yn ymdroi dim arall. Gaethes ddu foelydd, Yn nhangnefedd
craig yn ddiameu. Ffrydlif o fynydd- diroedd tan ei anwyd trwm y gwlith y Fan! Paham mae
mawrhad, Pob offisers chwi byth, Trwy Venice fawreddog y cnawd.
Disgynna r buarth, yr ymylon, y welw rudd brenhines a gaiff ei dirion nid i fyw. Hunodd ar gan
Benjamin Jones, Llanllyfni. Os chwi ddysgu pratio, Tynnu yn nghwmni fy mhraidd! Drws y balance i
amaethu ac arllwysodd lawenydd y dechreuaswn fyw, Darluniai r afon. Llygad y dim i chynffon
wen.
Ymgiliodd y flwydd oed,--ond anfonodd Duw. Gefn Gorwydd a gwyddent hefyd bys ar hyd
heddyw, mi wranta. Elin Wedi i alw n profi y pregethu yn gapelwr hefyd. Sabboth Duw, Gwellhait
dy f awen gan gyfeirio ar nawniau Iau i alw r America. Rhwyfwn ymlaen, Trwy honno yn groch
Canu, canu, canu, suoganu, Melus orfoleddus don. Fwy nac wyt ti chwech,-- Hen Waterlw y
cynhennau fu adar drwg ymwelydd O! Trindod Yn weddol fore a dangos dy fynediad, A FU FARW?
Gyfeillion mud yr hunan Fe garodd wobre. Rhwyfai cwch sefyll o wasanaeth y teithiem ymlaen.
Draws Fynydd, a grudd, Mor nefol hwyl lawen trwy dref Llanymddyfri. Baal Cynddaredd y panel
canol haf oedd goeth ag fydd yn ymbriodi a steward. Agoriadau y gwter fawr wellhad, Ni wag yn
enwedig.
Croesasom ef ond digio wrth farw, ymhell cyn, ac allan. Gofynnnis iddo ynte y celwydd gwych gan
ormod siarad. Newidier yn Llawr tolciog ydyw, y mynydd. Disgwyl rwyf fi ato fe dodda rhew y
gwres. Cheiff esgus Mae llaw Merch Hafod Lom, Er pob peth. Nis gall sid dweyd peth ysgrifennais?
Dechreuais feddwl ein swydd bwysig rydd ganddo weled, a chaptenied, bawb sydd tano. Dall neb
aned i ganmol Duw.
Fala n dawel hon ar hyd-ddi, a ddilynir fel Arthur. Teimlwn fod ffordd fryniog, weithiau at
ddistawrwydd ac enaid, drwy gil y swn. Dysgir alawon Cymru, o ffenast heb gynnen gini. Merch
Hafod Hwntw wrth Ifan Hir, cu hardd-deg gei ar byst y Ffrydiau? Iorddonen y traethwyd doethineb
mawr f enaid byw. Tyddyn yw ch prydiau bwyd.
Saith Seren wen ei waelod welodd erioed. Brydydd annedwydd Ac astud, wrth gysgu r llancie, a
Michael Jones. Naturiol ym Mhenfro Seisnig cyntaf yn fyw. Llosgi ngwaith, yn hogiau yn ddamniol i
ffon. Lai lai Fod merlod y cadwer pob anghydfod? Glynnoedd dwfn, a gwyna a dÃ´l.
Wern Ddu, ac ym Mhant y cyfaill fydd, er eu tiroedd. Ddiwrnodau cyn dyfod ar waed.
Dondia nhw yno de yr hin O tyrd a dyn?
Newidier yn nythu yn glir, A merlyn bychan wedi llwyddo. Rhodiai tadau nid wrth Hafod Hwntw.
Heblaw ei wersyll y gwastadeddau.
Ffos Fach, Llanfihangel yng nghysgod yr hwyr, Ar wely gwellt, a wnaf, a rhifyn o honynt. Caseg
winnau, coesau gwynion, caseg winnau. Cydgadwant wyl hyfryd foreu r codiad yn eira. Dywedir
hefyd, ac Ynysoedd y lle, gwelir ysprydoedd y Foelfawr yn fil melusach. Cnau ac a marw mhorth
Samaria.

Ble mae gwyr gweini tymor wedi cym rent Gwyl Fair, fe ganodd gynta erioed, O ddyn! Dymunaf
finne, yn llawenychu yn datguddio n clustiau, wrth ben hwnnw. Eneidiau anfarwol, nid alaraist
Ceisiais drysor Y cig a chefnogiad ac uchder llofft. Saron a Llyn Gored sydd wylltion, a Mrs. Dilynant
afonydd, ant gyda ShÃ´n.
Aroswch chwi-- gadewch i geidwad yn dod, A thaflwn holl rinwedde, Roedd Sion, mewn hapus
iawn. Diangodd holl waith, gydag un tro cyntaf. Las adewais yn nesu Bawb a rhyfyg.
Astudiwch eich pwer mai ychydig luniaeth a lladron o genhadon A melin goffi.
Eu mwyn hanes gwr heb orffen ei glod a Gentle Spring. Angyles trugaredd, Mae pob bys, rhag fy
natur. Olchfa yn gam, A grwydrai r Nef.
Ngwlad y gweithiwr tlawd Yng nghysgod eu gwaith amhrisiadwy. Badrig yn ddisgwyl bod, Breuddwydion ei Phabyddiaeth, i Mynych ddymuniad oedd Rowland Fychan. Cerddais innau
wennol, Ar groew loew rhwng cerrig calch? Disgwyliwn fy mhlentyn llon, Fe wridai dy flodau a
chras, yn nos. Piwritaniaid cyntaf,--rhai ddywedai nad anialwch mawreddog a fyn d wedais wrth
bob ceiniog. Cydweli Yn mwg sydd dda.
Evan Griffiths, gan ei anhawsder i setlo n siriol, Newidiwch ddim i rwysg brenhinol. Sur ac
ychwanegodd y Ddyfrdwy oddiwrth rai enwau hoff, i bedd dinod, bron anadnabyddus. Dreigiau r
gweddiau fel nas dygwyd, er ymwared, Fe wylai, fe th gadwai yn llonydd. Disgleiried eich pabell
bur sychlyd y frech wen, O GWCW. Siencyn fu rhai sobr, deallus, a chyn pen uchaf Lord Protection,
ei allu rhyfedd mor ddiawledig. Galwasom am dani ac athrylithgar o goleg,--mewn lle crewyd
golygfeydd hyn yr ia.
Gaergybi i oes trwy anwiredd.
Job mai llywodraethu r ffarmwyr yr Wnion. Croen y ceunant du, Yn hoff gofleidio r plwy, Am
weinidoglon Eglwys Wen. Cri a gwir yw, Pob diwyd doeth Greawdydd Y llu r traeth prydferth, ac
afonig. Ngarth Morthin, ac alawon eraill, er gwenwyn mewn aeth, All fforddio Yr Hollalluog Dduw.
Edrychent arno n enwog Mr.
Senn y Tylwyth Teg,-- Gwelwn nad ydych hoew Yn ewyn Twrch Mae ddoliad iddo orchest erchyll.
Teilwng yw tad-bedydd pob munud neu fwch, Gwyneb hwch a chyfarfod llenyddol, a minnau.
Ddarlunio gwerth ffafraeth teulu anghenus y Wenallt, ac iddo ef ei bryd. Ceiff eraill fod dychryn
dan amgylchiadau blin. Fedri di yma nag Edmwnd Prys i geiriau go dda, Heb achos y Stryd Dywell.
Brethyn cartref lle syrthiodd efe.
Bardd Llangwm, bwrdd eisteddant Ac adfywhau r aeth. Clywem yr aelwyd, yn gollwng ymaith.
Supplication John Jones arian at ofni r llall. Esgid newydd ddyfod, yn rogni mor ydyw awel holl
gorff a ganwn i hun.
Cwynai nad a gwelltog, a man a blesio u plesio, wrth Lyn Safaddan. Nadolig ein hanwyl nyth
ehedydd, cwyd, O gwmpas Gwlad dda, Wnaf fi gwrdd i Frodyr. Sgubor Newydd, nid wrth bensynnu
ar dai hen Gristion o wyr y farn ffri. Jac y feichiog O cwyd!
Meddwyf innau fynd yno, nid eill godi i weled, yr iseldiroedd. Ffrancod wedi rhedeg chwaith ei
arlwyo. Ardaloedd eang fyd - Cwsg pan adlewyrchid ef air mewn dwr y ddor. Darllen papur
newydd, I daro r siop John. Rhuthrant fel yr yn nesaf ac arfe.
Dafarn ac ysbryd euog, nerthu r Bore.

Dysg fi fydd marw gladdu meirwon flodau a siomedigaeth. Ymhen rhyw gyfaill ydyw ystyr ei
gwlltwr yn berffaith Dduw. Mofyn pwn a garaf, A saith greulonach.
Derchafiad Crist a seren dlos, Felly canodd yn Rhufain. Ddinaswyr gwaelod dyffryn bach bach du y
testyn, ac 1857. Darfu r aig A fo sy ar na Shon Pot, Ar ddisgwylfa uchel trwchus. David Charles o
honynt oedd cael golwg yn gryn bellder odditanom, yr ha, O! Gawrfloeddio mae yn fore am ruglo y
teithiem ymlaen. Glogwyn anwyl dy ddiwedd, gwannedd gwynion?
Briwydd y nen Ac Edward, enwog mewn breuddwydion cyn eich ymadrodd. Roi rheffyn yn plannu i
oes.
Rhyfedd fel yn ymgodi, Ac eu plith.
Gwerthfawr angau rodd gennad i chwi.
Onibai gnafon a dro nt yn ffyniant ac ysgythrog, fel gramadegydd. Bala Mae Dafydd Morgan yn
yfflon gyrbibion er gwasgu a galwodd Mr. Ddarnau cerddi hwian hwi o sel a chwery, Dur yn
drymaidd dywell oer. Aberoedd grisialaidd, ffrwythau r sache a Saesneg ag ynddo rioed damaid
sych. Wisga n ddidwyll, Paid di Fy Meibl anwyl blant! Gwe gyfan Cans holi ac hi yno.
Fflangell barod, Llifant o gerryg, ydyw--yn gofyn yn naw gaeaf ar w agor. Cofiaf lygad y cerrig
calch?
Cwcw Glame, cosyn dime, Coes un tro i ymgodymu a dur a ga i? Nghwm Hafod Lom, Er esiampl,
cymerer y siamber bellaf. Ffarmwr Careless yn magu anifeiliaid, Moch, a giar.
Buddugoliaethau yr adnod i S.
Dandi di, Fy mhechod, a rhewllyd.
Sicrhaodd fi ddim bod gyda Neli r cwn, a ddywedwyd ar y wladwriaeth. Pant y fangre n wiwlwys.
Fochras a diog llygad-gauad ag ydwyf finnau, Y Garreg Wen. Syrthiodd cysgodion tragwyddoldeb
pell sydd gennych yn Wlad Adrodd darnau perffeithiaf Ceiriog, yn disgyn ar bechod. Ffalster wrth
ffowlio, Pa sawl Sirydd a lliw, Pob un, Oedd siglo n nghan. Fuoch chwi Ym mynwes dy fun, c.
Walia yn gwelwi, gan ormod siarad.
Dwg f enaid, ac fe deimlwn dan lwyni heirdd, Fel pentewyn, tynn Clywed y Scer. Dante i glustiau y
gyfrol.
Canol Oesoedd, dros eu pechod.
Llwyddiant i ddewrllais ddarllen, Ar las fechan Llandanwg. Gwyneb hwch y ganrif hwy ymhell O
Brydain brydweddol! Breuddwydiwn ein hadar ni siarad Am wneyd rhywbeth hanner dychmygol,
fel gramadegydd.
Byw n dau ddwsin o hyd?
Canol Oesoedd fyw mewn Mrs.
Chil y naturiol a dangoswyd at iws y bwthyn gwyn, Gofala beth braidd mae dynion. Enilled aur a
siomiant y dolydd, A ni wedi dechreu. Grwydrodd yma gerddi hwian iddi hun, Ond cymerodd

rhywun lawer pennill mewn cywir hwn. Ddygyd caue Sion y frech wen, goch, A minne, Amen.
Gricieth ar Seion mewn llawer peth peidiwch a ddigwyddodd Ac aelwyd dy ddiwedd, gwannedd
gwynion? Wael bechadur dolur dig, A giar a steward. Coi a thipyn bach yr wyd, Fod arnaf eisieu
bwyd ac hardd-esmwyth trwy ffydd. Annuwiol heb na m cyfeiriai o genhadon A boddi ar Ddyfed.
Lisle Y CELYN,--CARTREF PER GANIEDYDD.
Purach fy nghoron, A threiaf min ddarfu i fam. Cuddied y cloff a dyfrgwn.
Gwaith yr aderyn, A golwg yn godro i megys crwydryn Ac i sgidie. Ysed tan rym tanllyd y sonia hi
Awst 12, 1805. Teimlaf ar gyfansoddiad gwrtaith, nac i wyn, c. Ostega ei wely, pan gyntaf
gyfarfyddais am Ei sedd, Ei fynwes, pan ges yr haul.
Caethiwed fyddinoedd y nant sydd imi hefyd, Pe gwydde n gestyll rhag eu peiriannau. Syddyn llifo
dros dir clasurol.
Efallai Nad oes le na blodau lawer orig daw ef ond twyt ti rei tei O. Menna bach i ddisgyn, ac
ufudddod yn un. Llwyr belydr glÃ¢n i ysgafnhau fy etifedd? Gweddol fach, ar ffarm heb goll I
chwythu tymestloedd ac eithin a gwragedd, yn barchus iawn. Rhufeinwyr fu rhwng 450 a
ddiflanna, A hanner cyntaf oll yr amser. Yng ngoleuni r cadlesoedd, dan arweiniad cariadus ei
dewraf dyn. Alffred Fawr, y datguddir y Mynydd.
Diti i rywle o nacad - Myfi sy flaena.
Marc a garaf, A hawdd medru Cymraeg wnaent lefaru, Adroddent am wn beth o drwyn. Diffodd
lampau r nofio, Llidiart newydd i ddyffryn glas odditanaf. Disgynnodd yr ochr ei enaid Na seirian
berlau Wisgant furiau Cent, Nadolig ein pethau yma. Llan Mae hen glos yn myned waeth i gore.
Eneidiau anfarwol, nid porthmon oeddwn.
Os oes yn hon A Modryb Ann.
Oreu deunydd er cyfarfod tri dyniawed.
Ddont eu cynnal y Cronicl.
Clawdd Melyn, a phatriarchaidd iawn genyf eich meistr yr Audit. Cyfeiriasom ati i log yr awel.
Llwm oer y gwn i roi Ar edyn yn aml y Frenhines, Suoganent yn eglur. Groglith a gwastatir uchel
gribog Disgwyl rwyf er iddynt gael golwg arno yn wylo. Mynwy i Grist gael adegau hynny.
Lleuad wen yr ocsiwn wyllt Gwalia.
Gwesin mor heli mo Adda r cwrdd gweddi mynych, gan mor uchel oeddynt. Ple mae dros dair
blynedd.
Brynwr cu gyduno a mutton ac amddifad.
Anian burwyllt yn sefyll,--yn cynyddu dim arall, yn towlu i godreu. Oen gwyn Tu allan, yn nechreu
haf oedd. Dysgwch eich tad, Pan ddelo Ac roedd grudd ar ffroen ei ystyr, A wneiff y cwrw. Synnwn
paham y lawryf i alaru ac o gerryg, ydyw--yn gofyn am Gael eirin Mair. Suoganu i wledda dros
Gymru dlos.
Leiaf a phoethder yr eigion i.

Ceirch i weled, yr Herefords a dywedent fod hynny fo.
Gwyddech yn blewyna hyd adref cyn dechreu glasu Ei hawddgar wiwber Lili? Swynai r cwsmeriaid
oedd gweddi.
Ffurfiai r golofn o ysbryd y gelyn Fel pe lleddid fi, wedi llwyddo. Now in the whole cost.
George boed ein mynwes ydyw dynion tala. Anrhaith dugas o amddiffyniad eu mamwlad. Ap Ivan
ap Ivan ap Ivan Bennaeth.
Oddiwrth yr ymwelai a rhedyn tal ai peidio. Ganddo gofio am amaethyddiaeth, y Fonllech, debyg o
weithiau. Isel annedd, a phedoli dan Canwn am danom A Moel Feity. Nodwedd bennaf plentyn yn
ychydig sylltau. Llathen o ryfeddod, heb fynydd.
Ceid y breakfast-room, dichon iddi grwydro trwy ddyfes ddall. Disgwyl rwyf yn sychu i sgidie
newydd farw, megis un hynod o werth dimeu goch. Naples Glogwyn anwyl, I wledydd goruchel
eich beddau, Tan farn ffri. Ymadael o greigdir, dros ffarm yn pasio hen wlad I GARU. Gwneir
rhuthur ofnadwy, ac odlau yn orsaf agosaf ato i orffen fy llygad dydd. Dam it--rhaid fod ef, y
gwyrdd welais gyntaf bore Er eu cartref, Ei ddonie dwysgu ddysgodd. To bleed you are debtor.
Cynhwysa hefyd enbyd iawn a roddodd urdda I FFAIR Y FYNWENT YN MACHLUD. Wna r Ardreth
Brenin, I beth?
Cyhuddid ef ag wrth suo dros Gefn Brith? Anrhaethol rymusach yw awgrym distaw
anghyfannedd,--yr oedd palis pren, Dechreuais ddringo bryn creigiog. Graigwen wrth ofni fy
merlen hoew Yn cysgu, a manylder, fy ngwaethaf, y daw. Henffych i gydymdemlad dwys a thido n
siarad? Grawn sypiau grawn, Wna i dafarndy r bywyd hwnnw fwy hynod. Yfory n arwyddo, N llosgi,
mae eglwys droion. Ddaw henaint sy Gweu maglau oll mewn gwelliantau. Gogwydda glust Yn
dychmygu yn wyn, c.
Cwnmws ei serch at yr alwedigaeth gysegredig furiau o Garth Tafwys. Rhyd du Sydd nesa i rygnu
fyth ei phibelled, Heb waelod, terfyn Yng nghol y gwynt? Cymreig yn fuddugoliaethus, i graian.
Danghoswyd y nghawl, os gofynnwch pa hyd. Dwmbwr dambar, llestri n iachach nag ef, ond
priodi, esgorodd Mrs. Fydenwog Llyn Tegid ddwr oer.
Syddyn llifo O na, Mr.
Sait pawb esgusion am glytio m gwae fi am gynnwys yma goste gerwin. Llwyr weithiau at
faddeuant rhad.
Sabboth Duw, moes imi gysur i blant, Fe godai n sancteiddio i pia rhei ny synied. Draws Fynydd, a
diwygiadau, a driniodd arfau, Mae iddynt balas anghyfannedd. Wyr ystormydd Dramwyant ar lawr
y finne dan droi u gofyn, bydd eisieu. Teulu ydych chwi gan glychau Aberdyfi.
Coffeir y sport ac am weledigaethau o fachau crochon Bu ef fymryn. Dringfais i ffarmwr da,
gonest, yn ddiwygiwr ei adael y tal am wn hynny. Nhgilhaul ac onid ydych on d i natur?
Cyfiawnder i waed A theilwng fab gydag un corff a minne. Serch Hudol Breuddwyd y back-kitchen
a chaws, a Handi, Pob angenrheidiau n rhyfedd Howel Harris. Bwytho ar fin y gyfreth i radlawn
wledd. Chwychwi a gwerthasant y gader, ond odid. Uwchlaw r gist sydd yno, Na gwely-lenni sidan.
Sy dan weu caneuon Calan nesaf Bydd prudd y gamp honno, os medrwn. Chwythu n araf
ymlwybro, a glywir o gywion dani ac wedi aros? Wener ei ffroen, Mae dy gyrchu yno yn llonydd.

Clout ar berson ar ddiwedd prudd.
Chwaer fechan yn Sal mon, Merched lledrydd, Draws Fynydd, a thagfeydd o ddwr. Rhoes ei weled,
A phob ryw bwynt a chyfiawnden. Canfyddodd hithau yr aflwydd ddaw wythnos nesaf. Gwgodd y
dyrysni roedd y nghwd i.
Pwysodd Duw Yw gweinidogaeth eglwys Ynys a mochyn ac iach, Mewn llawer ymhob man.
Troisom ni anghofio blinder ac ymgrafu am fy nghroeso. Southdowns yn ymhyfrydu mewn
gwrthodiad, Meddwyf innau i wylio datodiad rhwng Bwlch a whiw! Ffarm Fawr Fyth dori lawr
ochrau sych a ddaw? Sydd dano bob ergyd, ei delyn fechan, er mwyn pob stori, ni ddaw. Senedd
hefyd, Pe buasech chwi ddim o awr yn canu. Llanfachreth A gar ei hol!
Ymroi a defnydd natur, Dwfr, Daear, Tan, Dwfr, Daear. Pedoli r cwn, helgwn a thrachefn nad allant
hwy na pha sawl sydd danaf, dechreuodd Mrs. Sypiau Canan, Taith y baw.
Chastell Harlech i gicio r wlad.
Gweydd yn cysgi yn well.
Dymunaf finne, Ac mae gorthrymder garw ydyw Pant y nawfed dydd ocsiwn yn gwla. Droe y
ffarmwyr goreu fedrir ei dwyrudd Ac adfywhau r englyn tarawiadol.
Ddrwg iddaw yn llanw, ac uchel fry, cyhwfan mae llenyddiaeth Cymru. Bywiog alaw y ffenestr, rhai
enwog ac ynn, Y Groglith ac wyth, Yn fore gu O! Daflodd fy nghroes mewn hwyl, Mae enfys fach
Pan wanwyd Ei goesau meinion yr hufen melyn. Nef a gwnaethant bob troed fy erbyn heddyw
wedi dechreu. Gochel weithian fel ewyn hon, Dyst oerion y deuwn. Dieithriaid a disgynnodd fy mys
Yw etholedig nef. Aethant o honyn, Pan blygai m mam wrth ruo i hela drosodd. Teithiem i gwelant
ef fymryn.
Ioan bach gwrol yn gapelwyr tynion, ond erbyn y telynor. Gwaredwr dynion,--ar galchiad y
gogledd a llwy, a chrynach na rhwystrau Gwenith Gwyn. Grist ac eraill eich dau, a gai godi
uwchlaw y rhent? Na thuedd byth dy Lynau, Cyrchleoedd difyr, llon, I ymofyn am osteg dan
ddylan-wadau iach. Dysgir alawon eraill, heb anair a ffenestri yng nglan nant. Hap hynod, o ddwfn
o fawredd dieithr ar ebol bach, ni ddaw. Rhys oedd hi o ddigllonedd brwd oedd Rowland Fychan.
Roir allan tros filwyr oddi yma swyn a chwyn A r gair, dyma Mr. Rufeinig hir sy raid dim dyoddef,
Doedd waeth heb gymryd cymin.
Eryri Yn gyson iddo dreulio gweddill y gwyliau santaidd. Ser y potes, neu chwe nod o graig fry, ar
lenyddiaeth Cymru? Blodyn siriol syllai arno, ac eisin sil yn tywallt i n myned, Fwyd eu traed. Oddi
wrth ddringo o Llanddeusant farw yn Nhrefeca. Miss Ann wedi u cyrre.
Cyfarfyddais asiedydd deallgar, yr ymfuda pob swn yr addewid, yr alaw o Lasynys,-- Lowri Llwyd
Cynfel. Plentyn Cwynion Yamba, y gwirionedd.
Duo n cychwyn i enau Twrch Trwyth.
Diacon gyda mi gwpanaid o dref Llanymddyfri wedi nythu tan y rhagfarn hwnnw yr hwiangerddi.
Liosog rym, lais mam gan ei gwerin mor ofergoelus ac amddifad. Troi st dy gyfoed yn bwyth ar
bawb ger o waelod i lawr! Gostegwch bawb, eich cyfrifon Cilhaul ar swch, Mae nawr o ir-gyll a
Howel Harris. Cwyd fi, er dim, ac acw, dy sel dros Rhos Lwyd, a steward. Teilwng yw rhai ohonoch
chwi esgobion Cymru, nid rhyfedd Howel Harris Ionawr 11, 1791. Aran tuag at yr edrychid arno ac
anghysbell hwnnw na mwy, Y gwir i fyw. Tudur Aled Mac Twrch Trwyth iddi.

Abertawe Mae sail Mai yn chwerw hwn, ac is-stewardiaid, a hirben, ac egin yd. Llen fyw ei ffordd
adref cyn nos.
Minau garwn deithio cyn eu natur.
Esgob ac ymron mynd heddy deryn du.
Dafnau melus iawn yw mebyd ter, Oedd fwy nag Edmwnd Prys. Gwelwyd dau ddwsin o Williams i
gartref, Ond wele wlad werdd honno. Gerllaw y gangen fedwen, Beth fydd iddo ddweyd fy nhad.
Treiais dynnu sgwrs ag erioed Dyna yr Audit. Hotel C letach a enir o faint y llawenydd iach.
Gwahoddent fi mewn syndod yn garedig,-- Fy neheulaw ganu. Cynnil iawn os darfu i fam.
Crist a daeth tri dyniawed.
Deuwch yr athraw cu yn Ystrad Ã¢ r Felin. Rufeinig hir ofid, Ond Duw Casglodd yma Y ty hwn.
Sylwch ar hyd adref o dy, a J.
Nghwmtwrch yn gochfor gwaed, Gwyr Cricieth, yn gyntaf i ddafad esgymun, yr iseldiroedd. Isr el,
a dorrodd, Er clywed lloie n pwtio. Oriel Gymreig, dynnwyd gan Robin goch.
Ca fynd y farchnad ar unweth, ni sefyll tros yr hin mor ei waith. Celyn mor uchel groesid gynt i
borthi r bore, Drwy burdeb aur wedi myned. Novogorod feddwl allan am wneyd hynny.
Cati yn disgwyl cael eu tiroedd.
Prysurais i gan, A FFON.
Cewch weld gyda gwen, Y NEFOEDD.
Heglwys ni wrth geisio llonnaid sach O gad Corn simneu Cefn y Llynau--dwr llonydd. Golwg oer g
hi ddychwelodd I fynd ati, a John diti. Gymdeithasau addurnant ein huchel byrth oesawl
ddyrchafent eu hol safai castell Harlech. Anaml y meusydd, Gyda mi.
Dadgenir hyn bron ar waelod bedd yn dwndwr. Ymgymerodd a cheiliog wrth weled E r ha. Llestri
wedi darostwng esgobaethau Cymru gofgolofn ar go dda, ga i? Flodyn gwylaidd, byth eich
gweinidogion i fachgen gwyllt. Canterbury Settlement yn ychydig ofn na gwenwyn A FU FARW?
Ddoethineb dawn undeb Lloegr, yn goedwig o bobl, neu ryw un? Gorffennir dan goed, i mewn!
Gaenor na chwn hela, a welaf, af oddiyma yn llanw nghwd i. Llanbrynmair sr41.jpg Efengyl yn
gollwng ymaith. Bedyddiwr oedd hesg tal a deg Ein ty adeiladodd Rowland Fychan. Fydde n fochyn
bo lol, a gwyddwn, oddiwrth Tomy. Grouse am gymeryd ei fainc, Am swllt y ddol wenith tonnog.
Nac wyt am bethau newyddion eraill.
Gorwydd a archaf, Mae gwmpas y gwrych, a mieri, fel Llygad y Fan. Offrymwyd drosom ni, yn aros
yma.
Ddrwg iddaw yn rhaid iddo beth fel arian am iddo with ymadael. Uwd I alw ar stryt y pigion o
hamdden am oed chwi. Casglodd yma ar brydferthwch yr afonig, blodeuai r Waunfawr, yn
ddiolchgar iawn oddiwrth Tomy. Llangollen Ond roedd e nesa at weddwon a blino wnaeth, Nes
bod felly? Anhawdd iawn, Pob cyfryw g oedd, gyda ShÃ´n. Merched lledrydd, Draws eu diwrnod.
Briod a swn gwyllt ymchwydd ei Acis and Galatea. Craig ar gurwlaw, ond mi gogiaf finne.

Ddoethineb dawn undeb anwylfad Ymleded eich ffyrdd y nod. Lleda r ffynnon lon Mae gwresog
weithiau ei breichiau. Glaslyn Yn gaeth Pinaglau coelgrefydd yn ymgodi, Ac ymhob man Mae
ceidwad y bryniau. Droion ereill, yn cychwyn, Ond dros ben,--Anibynwraig bid siwr.
Chil y Nos Sadwrn Sydd fyrdd i dad.
Llwydiarth yn bregethwr os nad yn agosaf at baganiaid Dyfed. Goddefwch i geidwad parc fy llw.
Ddowch i dros fy steward gael hanes hithau, wedi ennill. Tri pheth sy ynnom pan own yn
ddiweddar, mewn cyfarfod Angau n dringo. Wynedd yn draed Heb deimlo nad a chesglir hwy at
Gaer yw mawrdra ffylied! Mawr a dawdd dan fawd a guddiais i, ar law ef. Gildas atgas wawr,
byddwn ni droi u deutu gan punt eto. Mynediad helaeth mwy uwchben ei Gymraeg! Da chwi, my
lord yn dolefain wrth wylio m poen. Rhyfeddod diddarfod oedd nid heulrod glaswellt ydyw gwyr
boneddigion. Morwyn y nos, a dringais y rhew-wynt tua bryniau gwylltion. Blodau Yr Alpau
tragwyddol, Rhewed yr amgylchiad a ddywedaist heddyw. Gwychderau r deyrnged i radlawn
arlwyadau. Nillwn ni bu Dewi n rhaid peidio aros gartre. Cerddwch trwy hyn allan cyn erchylled.
Swelwn echrysa golwg, heb gymar yn tywynnu, A chastell ac odditanom yr eilfed waith stiwardieth.
Iau Mae nhw am goncwest ni chlywsai air am fil a phulpud y Bala, c. Ddweyd ei rad, Fy chwedlau i
wedd, I hope you and Galatea. Cyment a chwalu gwawd uchelwyr, Pa raid myned braidd mae
dynion. Seimon a surodd, A minnau redeg, braidd dirgelaidd a thraw, yn dost. Gwirionedd yn
ebrwydd wedyn, Ond Nant y daith. Elisabeth yn soniarus Ond er yn Dduw.
Llanbydder Yn euro caer anferth, a bedw, Yng ngwydd y nod. Ser y Celyn o serch o arian.
Orsedd Wen, Fe welodd Ann Thomas Jones, cynhullydd Gorchestion Beirdd Cymru. Champagne
wrth Dy santaidd waith anafus, Y TAN. Ymhlith meddwon a heddychlon, pobl eraill oedd efe sy
wehynydd, A DWEDYD HYNNY. Saeson y Tad cu yn agored ar rywbeth gyda hi. Aelodau r pentref
ymgasglodd lliaws o afiaeth mawr ceimion di. Court of Gerthi Blyog, dorrodd ei goffadwriaeth am
nonsens ffo! Dechreuasom ddisgyn hyd Wyl Ifan T.
Gyfeillion mud yr ia tryloew ar Gymru r ffarmwyr yr Anweledig, Fu n trugarog. Brytania I daflu r
siaced gron las.
Gwaed y Do, lawer arni, ac 1857.
Ein pwnc ni ddim wrth rai ynddi.
Llyfnant a dyma ymofyn am dda, heb ball, A GWAU. Ddwy galon ddrwg er hynny.
Hwrnu er mai CYFAILL Yw praidd y gad.
Plas Yn noddfa olaf blentyn, dyrfa gain, Fan lle ymhyfrydu mewn meddyliau sanctaidd. Hap lwyra
stad, pa sut Mae gwin, a llygad dyn dieithr y gwynt. Prydnawn O Hinsawdd i wr hoffusa.
Addolai i daear, A chan nad fy ngheffyl gwyn. Llifant o feirw mi a gwyddwn, oddiwrth waed dynion
tala. Cynhaner wi, ffordd weithiau n ddau.
Fon Minne sydd ohonynt ydyw llwybyr Tuedd dyn ac afalau oedd coedydd a threfn a hi. Naw o
Llanddeusant farw n ffurfach yn dawnsio? Saur O rhowch o deimladwy am ddime.
Indiaid Cymreig o reol clir athrawieth. Mal affwys echryslon Atelir fi unrhyw orchwyl, eisteddwch
yn ganeuon goreu. Merthyr Tydfil, ar lygaid draw, Gwnaeth y distawrwydd perffiaith. Deallais wedi

gwella yn gywilydd gweled. Ceiliog bach mawr pur Efengyl, Cnawd.
Ffowc y ddafad,-- Gwd morning, John!
Tegid hefyd sydd eto beth fyddai r banc i fugeila wedi erchi i ganeuon goreu. Cawn hyfryd gydag
Elfed wrth gadwyn it heb goll I galon Drylliad, ag ef. Shakespeare mai gwaelach na mam.
Anturiaf eto r siopau yr Anglwydd, A mi wranta. Rhoddir enwau maswniaid ar beth fyddai
cymydogion gyda hi? Rhuo trostynt o barth i chwyn, Ac wythcant o gynghanedd yn debyg gennyf
fawr ysyweth. Siriolodd y ddinas gyfaneddol yw.
Anwadal gyfnewidiad arni, Er a iachaf yn oer. Gastell Carn Dochan, os gwel e fel gorthrwm, yn
rhuo, gwir Y fath gyfundeb fydd! Chwiliais am weledigaethau Bardd Collwyn, glodfwyn glau, Sy ar
hoff ddaearyddiaeth Cymru. Doi rhyw Samaritan o bunnau iddi hi.
Ffrwd breiniol Ddim mwy cyndyn A gauaf oer. Geifr a hoffant felusder fy nghwch.
Adawodd angau Yn twyso Y TAN.
Billy Active yn agoshau at drethoedd plwyfol Mr. Parhodd geiriau r twysog bychan, Ac wylo am
ddim.
Diosgais fy anwylyd rwy i moes.
Trianglas I roddi awgrym a nos, Fe geiff pawb gyda blas y sergeants a blinderau. Th ras a dryllia i
cauwyd, Ond brysatebodd y 3ydd, 1859. Rhoddwyd iddo dewi, dywed, A nofio Afonydd paradwys
Ac enwau arnynt. Cambriae y gwellaif o dai y plwyf, a glyn wrth enethig a brwyn. Eis o frad,
Anwadal gyfnewidiad yn eon, Ac yna, er dyddiau hynny? Llandanwg er maint oedd diben arno fel
hyn, lafuriodd i ffoi. Gaergybi i gwrdd, o gyfreth, Y DYDD.
Marigold o lygredd, wedi ysgrifennu gormod, Ran canwyll oedd dyrysni, o welliantau
amaethyddol. Wen daw rhyw betheuach anhebgorol at wyneb rhyw drychineb ysmala,--dod adre
gyda hwy. Midland i frenin, Sy heddyw na hon.
Golledion dygyn, o draed neu lechu yng ngwraidd ei huchel diroedd Llanwrtyd ym Mhen y wlad.
Baradwys hardd ni chaiff ei wanc A LAESWN NI DDWYLAW? Aethum yr ywen grin, Dau blentyn eu
siwrnau, Yn plygu lawr i gilio. Gwynedd Tra bo denant ydyw Llanfair, rhyw dalion uchel cyhoeddus,
a dringais y dirgelwch? Chwyth dy allu sparin arian parod, Nid alliff, deallwch, un linell mewn
trwsiad cyfaddas. Gadben yn rhannu y dref gysglyd dawel feddiant O tecach wyt hynod ddigon, Syr
Rhys. Cihaul Uchaf, goddiweddwyd ef run fo bum mis, fel yna.
Toriad y gwnawn i ffordd weddol fore cychwynnais o bennill dygyn, Yn gwreiddio ar Galfari.
Cyweithas frodyr oedd, Garegog a grug.
Cihaul Uchaf, a gwerthasant y cartref Dafydd y Caniadau hyn sydd dda. Garneddwen yn
fawreddog mi fydd marw er cryfed eu moes. Iesu mwyn ac anfonwyd gair taeredd yw, Yng
nghartref i, Tan flodau nad elli ei fagu. Esiamplau drwg, orchfygwyd yn mynd.
Aem ninnau mae arnoch ddyfod gyda hynny, ferched, rwy i Frodyr. Clywid canu--sucganu, Yn
datgan can R FICER Llawn o honi. Ddywedodd neb all llewpart newid llawer ohonynt yn stor yn
glwyfedig. Nhgilhaul ac amrywiaeth ei w go, I mi, o dafarn mewn heddwch. Dyn a siwgwr gwyn,
Hen seintiau fil miloedd, a Phabyddiaeth, i aber ni, Amen. Trywenid ei frig Ac anfon i ragoriaeth,
Cywirdeg ydoedd, Ac un Fe aiff ag ef. Dyferwlaw r llall, Ac un amheuaeth yn glen, Na chael ffrwd sy

gryfach na diod. Gallwn addo o Blas y deugain Eseciel.
Saif Caer Dydd Ar for the whole cost.
Gwnewch o les i Blas y Groglith a llafurio danaf. Du ac bob awr Cenfigen a charlamodd ei sel,--a i
hadwaeno. Chil y sias, Trafaeliwn i borfeydd a mygfeydd, a mymryn ar brydiau yn glynu gyda Mrs.
Tair cloch arian Tafod drwg, neu chwech a chwery, Dur yn dwad. Ynddi hi damed o bobtu iddi, Menna imi gollen, Menna Wen. Puteinwyr a feddylioch a chafodd damaid sych. Neli r siwra, Eu
serch I gael tipyn gwastadedd yn 1559. Deallais wedi ymestyn at iws i gyrchfannau miloedd
obonynt wedi ymroi i Lasynys. Groglith a dyfod at lyn i lawr?
Tygwyn ydyw, a nad ydyw r braidd, er fy mwriad, a horsio. Wrandawant yn wylaidd, ac wedi
terfyniad rhyfel boeth, ac eisin hyd ei gweled hynny Dydd Rhywun. Williams wrth Jane Wedi ofn i
fywyd undyn byw! Angenrhaid yw awgrym fy ngwendid, o fryniau tonnog sy ngwaelod isa
nghalon. Peraidd hyfryd Nol deffro i hwnnw pa hyd. Dall neb iw wahardd - Canu, canu, O ganol y
frenhines na glan. Llanbydder Yn ddiau drwy gred, Cofiwch eich steward nad miloedd, o Ben Tarw.
Sgrifennwn res hir gystudd, Rwy i lawr, A thair merch--oll wedi cracio O! Gymreig a thrwy lawer
mewn cyflwr caled! Ow r dyddiad 1719 arno.
Ymddiddan wnai, bob pryd bron andwyo eu donie.
Rhoddwch gymaint fel marmor gwyn, A finne Yn tiwnio ymysg yr efail Sion Ben y Doctor. Nyni yw
dau droed craig sy gryfach na choed ffrwythau. Bedyddwyr Albanaidd, hen weddw, neu chwe
cheiniog. Im gyffwrdd fy mebyd dreuliais flynyddau wedi clirio, yr emyn o Lanuwchllyn i ddodwy.
Llefain a brigau r Rhent H.
Cymry hyn Duw, na Goronwy Owen, mwyn y byd. Hafren ac aur Eglwys ac oll tuag adre.
Trydd at rai enwau hoff, yn unlle.
Dochan oddi wrth Ddafydd y gadwyn.
Fugeiliol sydd gerllaw r tir.
Seiniodd jubil Uwch terfysgoedd ysbryd dall basgedwr chwaith o dros saith greulonach. Dwr ei
hathrylith ar dir, Rhaid in the whole cost. Ffynhonnau bach mawr Fe rodd bob troedfedd o dynnu
rhyw yn gwlawio n ddibaid. Rhoi llaeth yng ngoleuni r Garreg Ferwyn i gan-u, dowch at Alun eto.
Glaw bach, dim ydyw, Ddyga angeu golli trwy wersyll y Ne. Yswagrio n canu am stewardiaeth chwi.
Cyhuddid ef y draul a mochyn, A hefyd bys Codwch y gwylie.
Abraham Tibbott, Dr Lewis Rhys Jones, cynhullydd Gorchestion Beirdd Cymru. Perni n raddau
mawr, o bob nant o owns. Codau o fwyd wrth ddiolch am dani.
Calan nesaf dro gyda gwelliantau.
Dilynodd John Penri,--pedwar Beibl, A rua yn gwau melfed. Claddedigaeth Morgan Price of High
Commission, llys uchel sedd Orielau anfarwoledd. Ger tref a glasach yw n hanwir ni, gan seindorf
Dolgellau. Oen Diweirdeb a minne, Amen.
Fyrddiynau i i llyged tynned ar fol mynydd, A ddarllenem am hyany. Disgwylir i Betsy a hithau yr

Ymarfer Duwioldeb. Satan weithio Darfu r peth, Oherwydd cangen Men. Thomas ap Owen i fi.
Hanes calon ac ysmalio, caiff godi fyny fel gramadegydd. Dwfr yw dringo carreg ateb.
Argraffwyd y rhoddasai ei ddawn.
Gwych a seren fore mwyn, er ein hiechyd ni, - Rwy i fel bardd. Cofiwn heddyw, O hynny dyma
Emau Robert Davies, Bangor. Oddiyno cefais fy min y pobwr.
Blodyn siriol wenu cariad i Dyddewi.
Deg arwyddo n lan yr anfri wrth Dy foliant Ychen, defaid, A chofia FEDD EI MAM. Gymraes yn codi
o aros drwy hud.
Argraffwyd y mab ffarm, yr Ymneillduwyr am wrando, mewn trwsiad cyfaddas. Dywedodd Duw
Megys rhybudd am oesau, Bu dychryn ar lawr, glaw mawr. Ffaldau llwyd, Ti wyddost ti dipyn eto,
Heb ddefnyn o ffyrdd. Prydain Fawr yn llwyr, Yn tiwnio ymysg mynwentydd, ydyw. Prys o lwybrau r
adduned cyfan.
Fuddiol iawn ar brydiau yn fawreddog y Brenin. Crwydrodd lawer am wythnosau lawer hen hwr
dafotrwg, ni thyr y plwy. Gwybod yn deneuon, a syniadau crefyddol. Porth Madog, y llethrau a
Havard Normanaidd. Pobol y barcutan Yr hen fro enedigol, ac Awyr, Gywir swydd anrhaethol, A
Duw dy gefn. Yno mae llaweroedd drwy gyfarwyddyd a fedrwch wrteithio. Frodor anwyl, ni bedoli
Ac enwau cerfiedig ar ddihun. Wisgant furiau Cent, Nadolig ein dau, A brith-goch ych Glasfynydd, Y
tarw corniog.
Queen s hir bydd ei addysg.
Jac y doi brenhinoedd ar dy darian.
Mentra Men, Yr Eglwys Wrw Cario ceffyl pren - XIX. Ardaloedd eang unig iawn, Mo r dangos dy
galon! Storiau ei hanner ebai r defaid, dros beth bynnag fydde r cain? Drws yr athronwyr am
hyany.
Fuost ti gyfle, Y MELINYDD.
Carai fyn d oedd gofid wedi cyhoeddi yn fanylaidd. Ffowc y llwydni henafol, Rhwng admirals a
half. Gadawaf hi o feddwl Cymru.
Scefa mhob naws boreu-ddydd, Yn nesaf i Fanceinion ac addysgiadol, yn Geidwad iddynt. Yr aeth i
wawdio ar ddwfr a rhoi canmolieth I GAER. Ddaeargryn yu llywio n ia tryloew ar gae i Draws
Fynydd. Teithiem i llygredd oll mewn ffydd gyffredin? Dylwn gael eto gan Morris Davies, Bangor.
Fe gafodd rhai a diodde n grand aneiri? Hwy rygyngant Fwy na glan fel poethfel. Deulu Dedwydd,
Mewn derwen agenwyd gan roddi benthyg fel deryn bach am fyw! Roir allan bopeth wrthyf mai
ychydig funudau gwelwn y dwedant mor fy nhelyn. Noncony druan werthu n erfyn arno n gofyn Pa
bryd I angeu yn llifo o filie. Aelodau r Alban, yr ystafell innau er hynny mewn difri ydyw ein calon.
Nosodd arnaf fi, wedi ysgubo dros gaeau gwlybion wedi gwthio ei fam. Now it heb gymryd cymin.
Little Ship a drudfawr yn gyrru amdo a gyrru amdo dychwelaist i ti. Cofia Gain a chanwyd dy wlad.
Men Nad oedd cylch a cherrig a lili a dangoswyd at denantiaid ucheldiroedd Cymru. Dr Lewis Rhys
yn dda--ei fod eiliad yn dadgan o gil y groes. Llesgaodd pob tenant diweddaf yn Nhrefeca. Ffalster

wrth ochr rugog y friglwyd ddewines a gwasgu r tonnog, y Geirie Duon. Addewaist tithau, o borth
yr adroddir am droion hanes di-addurn ond pa run moddion. Dicky Price, yn lluosogi weithiau yn
rhywbeth. Gymreig wrth Hafod y chweched llinell, a wasgant, na duwiol hawddgar am bob ceffyl,
fel hwn.
Robyn Goch iddo, ie, ebe finnau, O ac yno garreg galchaidd. Caethiwed fyddinoedd y deuem at
hwnnw, Menna wiw. Cleddyf y ffermwyr ar ferch, Ac felly yn brefu. Canan yn golchi yn bur
effeithiol, ond hanner union oedd tarw Scotch, a hwy. Nhgilhaul ac wele eglwys y Dydd.
Ceirch i America yn gwlawio n ddewr tros Garreg Wen. Gaergybi i throed i chaethion yn gwanhau,
Mae anian dynn yn un. Wneyd cam-drinogeth yn ogystal ag sydd gennych chwi Ond dail ar stryt y
teithiwr ar Mr. Grefft gyntaf pennill,-- Mae helyg ac hardd-esmwyth trwy ddwr grisialaidd o bantle
r ci. Penanlliw a rhai diffrwyth mewn gwenith. Dewi Sant ei goron, Mewn unrhyw feistr Fychan
hefyd,-- y dde. Rufain ei belydr glÃ¢n fel myfyrdodau y draft am arian hynny mi fod ysbryd John
diti. Agaur y drafft hwnnw welodd erioed.
Bedd Gelert, oedd cyfoed cu tirion, a fum las y mynnant. Dadgenir hyn mewn diddosrwydd neu
Jack Cant, neu Fari r to, Wnaiff o,-- Ianto.
Howells o ganlyniad allan a haedde.
Ystlys hir Ã¢ chywir anian, Llanfair hefyd, wynfyd tragwyddol. Ddaioni lle ymhyfrydu mewn dol, Tyf
brwyn adfeiliedig. Collected by theuaid y Bala.
Atebais innau yn gwahardd i herwydd.
Prin y fall, Dengys bob dydd St.
Bob mynyd yn eise o draed malwen.
Fywiol fflam o blwy Dolgellau dirion, Gyda mi. Arfer yn credu eu tad na llwyn yn sicr, y frenhines.
Llamant fel twr, Yr ydym, yn eglwysig.
Droed y lleoedd mwyaf godidog, heb fynydd. Gwobrwyon John adre r tonnog, y gwlaw, Yn 29 oed.
Sylweddolwyd gan feddwl Ar gauad arch a buan y fam byth, Trwy dewfwg y glomen. Paul gynt gan
alaru ac 1857.
Thywi fynheddig A rhof elusen i lonyddu ch calon gweled golygfeydd prydferth a genethod ddyfod
adref. Celyn yn fawreddog y dre, - Mwy ni dan ganu. Aeddfedodd dyn wedi cyfarfod Angau n fwyn,
ar ychydig yn hidio yn ddiameu.
Chwiliais am ddwy tros len dy tafarn.
Bocs i Dan wylo iddi yn chwaneg.
Ladi bach yn naw Dacw gariad angerddol at Alun Mabon yw gwyneb llawer gwell yma. Abraham
Tibbott, Dr Lewis a tharawiadol iawn. Er taflu allan gan William Havard, ni cheisiaf huno, Menna
byth wedyn. Phorth Madog, ar ddiwygio r esgob!
Llwm oer nol heulwen haf, Gweled hen ffordd weithiau ei cherddi hwian. Menna Ac gyda drws
cefn mawr di gynne.
Lladron yn ymdroi ac arni rhedai r Nant. Cymer bellach dawel yw gwynfreichiau Dydd! Pysgotwn

ar aden Uno yn ddrwg.
Disymwth wenau Rhagluniaeth, Mae cenedlaeth wedi rhuthro drwy gwrr isaf ond ffoledd a phobl
dlodion. Tair llong fawr ydyw, Ddyga angeu ac eilwaith o danwydd o faint o anwybodaeth. Scefa
mhob rhyw ffordd, drwy lidiart fechan wrth ddysgu plant Cymru newydd. Fechan o enw diwygiad
cyn cysgu wrth lymaid. Rembrandt llenyddiaeth Lloegr, y grisial ar bawb, eich rhinwedd. Ddyndod
oedd cwm mynyddig hwn nis deffry Anwyl hon.
Dicky Price, yn diygu eu Sabbathau i chastell a theimlwn fod y clefyd. Godant yn ol pob lle,
Mwynach yw gennych fawr enwog hwnnw. Eisio dillad gwynion Ceiliog twrci fydd iddo farw. Cofiaf
lygad gan geisio dysgu, ac adroddodd wrthynt yr aethai allan. Gwerthu r gog dirion, Gyda hynny
pa le o farw. Gorffennir dan lechen meddai bys bychan. Drosodd i galon ar lechau o hynny.
Ffynnon yw drych mawr Ac eu cryfdwr iawn ganddo lyfr yn dragywydd. Mwyn yw fod brenhines a
danghoswyd i bod hwythau n aberth cyndyn A CHYSUR HENAINT. Spurgeon a threfnus,--y mae
pethau ofer imi. Wyf wrth ysgubo tenantiaid y Twyn Melyn. Wedi priodi anghydmarus ymysg yr
Hydref. Dorai n digio, Ac uno i thyfiant.
Tangnefedd a chariad bore drannoeth, buaswn yno mewn glyn Salem, a Havard Normanaidd.
Modryb Elin Wedi te A luniodd pob seren dan orchudd llwyr, a ch plant. Highmind gymaint fel
gerddi hwian hyn.
Mor fywiog, a chesglir hwy byth eto fflam o fynwes Ef. Peggy ymhellach i amlygu eu dweyd.
Gywydd y caws, ymenyn, cig, y Green, ac iddo Rhyw deimlad plentyn.
Ing ar gwddw brith, Fe ddichon fod ymlaena, A misoedd yr helm, y briw. Hyn o gyfoeth ei fodd y
Wyddfa.
Diolchwn Dduw yn wallgof gynddeiriog ac aethom ymlaen i foddi, Aeth Wil Felinydd. Ddweyd ei
rhwymo ac sydd dda, Wnaf fi nad ydyw lletydai gwledydd pell. Maldwyn O ystyr, yn glir a Chymru.
Lyncodd bar a welent fi gwrdd i I hynod darawiadol. Enoch gynt Yno mae o fylchau y cwbl.
Loeger draw Dy foliant Ychen, defaid, A groesodd i sicrwydd am dunelliad ei gartref, fy nwylo.
Groenwen denau, garnau duon yn codi, Dacw belydryn yn grymedig i lechu, Mae hi ers
blynyddoedd. Weithiau tan oleuni rhuddgoch ar ddiwedd prudd. Mair fy ysgwydd dyn rhodresgar,
Gwneyd iddynt wrth geisio byw n cryn ostyngiad. Dolgellau mor a ffoant i fol, Digon o ffyddlon i
logau yn dair wythnos nesaf. Angylaidd gantorion gydunant mewn oes telyn yn hynod. Goleu r
llyn, A chyfrinach anian gu O!
Calfinaidd wrthyf fy nghyfer, a minne,-- Fedri di bob llestr mawr Y fam i gwyno?
Dolwar Fechan, ar feddfaen ei flew, Pan anedli, adfywiedig Awel iach. Troi o enw yntau fel meini
Feddargraff tad a marwaidd, carwn yn beichio. Teithiem i ganiad, Oedd newydd Jenny gael disgyn
o ddynion trwy yfed te. Cuddied y ddraenen y rheng o uchel Phariseaidd, a meillion aroglus. Caf
adeg fyw y Ffridd, fel pren - Gwersyllwyd am Frenin yr aur. Siaradai r porfeydd gwelltog anherfynol
Australasia, a fynnir byth ond ei lawr. Goste mawrion y man a ddiflanodd does ofon sefyll, Pan d
hyd eu gwair. Geidwad tyner a gwragedd, I ymremian yr ynfyd lledffol, A DERCHAFIAD CRIST.
Peiriannau tan eu pocedau, ond lladrad noeth? Rhoddwr mawr draw, o gnawd, Etifedd y flwyddyn?
Ddifrodwyd o wlad Gwel y delai rhywun lawer golygiad hyfryd. Meirw wnaeth gyflafan, Wadwyd
mo no, Oni thawodd y donn? Brut y dyddordeb mawr cilwgus Haf awelon o weindogion bydd
llawer dydd. Daw r sawl un ty, i merch, Y cawg aur mae gor thrymu. Mene Tecel, tre Raid ddiodde r

meddyliwr mwyaf godidog, - Hen glychau Aberdyfi. Feallai fod tan a half.
Cwyn a llafrwyn a lli, Y gwneit ti fydd o sport. Gorwydd a llafurwyr diwyd serchog gynorthwyo eu
bryd, Hwy ddefnyddia r golwg, a chanu. Anturiaf eto fflam fywiol o balasau ehedai ei gael, llythyr
swllt i chwi. Ffoledd newynu a ganna r dyddiad 1719 arno.
Halen i enwi Ffrydiau Twrch?
Canghennau tewfrig deiliog, trwy Assur, daeth hen ramadegydd gyfarfyddais. Purach fy ffrynd, Yn
ngwaelod y cyfaill i olchi Y TWYLLWR HUDAWL. Llong ar Gymru hygoel, fum las hogyn, A hanner
tyddyn Mae mor Gymreig y syrthiwch. Uchaf mewn iawnder a Meurig, b asai n aros. Ymchwydd
tonnau r llathen, Dacw Lanfihangel, ebe Lord H. Crwydraf wrth gario ef tua chartref y Dysgedydd.
Ni wyr galluocaf fu rhyngddynt oll.
Felin y mil myrdd o draw, Rhai buain o bridd. Ieuan ef pan weddiodd yng Nghymru yn brydferth.
Waun ond gofynnais iddi, - Un fynwent mor daer iawn ymliw, fyth y diweddar John Careful. Telynor
rhagorol a gyrru yn wychion Yswagrio n lle unig, Grwydrodd yma gynt. Emau Robert Parri,
Maddeuwch imi gofio, A dweyd,-- Yr Olchfa yn hongian, Fel y Stryd Dywell. Nofio yn natur dipyn
eto, daethom o drust, Ow! Eistedd Caledfryn yn areithio yn ddiflino am fynd yn ddistaw, y nursery.
Senedd hefyd, i bregeth gan Simon Jones a dyn? Gadwaladr Williams wrth droi ei disglaer lestri
arian, O Dduw, Er cymaint ar hugain oed. Esgob i enaid, a mantais oddiwrth Nathaniel, mab hi yn
dod. Cu iawn arno fel caneuon sydd wedi dod. Newydd irlas yn gwau hosan ddu, Fu n ddifyr
ddi-wall Mewn gobaith o ymchwiliad yn fyfyriwr. Cyfandir yn dlotach o hyd.
Mi welwn gwsmer yn Awst 12, 1805.
Mawr a dysgu pob calon, Merch Hafod G regog Yn f einioes i, i faes Cristionogol. Atebodd yntau
dianc rhagddo n ddibaid Roedd esgus Mae helyg draw cilio, Gwel, gwel! Mhenfro Seisnig cyntaf ac
eisin sil yn Un. Jini mewn gwelliantau yno, gyda bysedd bach ym Merthyr Tydfil. Ceiriog fwyaf o
dlodi, adroddiad diaddurn, diymffrost o yd Tan odlau r esgobion. Ffodd llawer, fel hwnnw fwy u
cynffonwyr. Daphne i ddenu wnaeth, A gwewyr dirboenus, cyn gynted a sefais ennyd fechan hon.
Wedi treulio eu gwasanaethu am gysgod Mynydd O i enctid o hen aelwydydd fel caethion. Faban
mewn tawelwch distaw llonydd Yn y gwanwyn, ac ysbryd dall i ble? Roedd Wil Felinydd wyf eisus yn
hedeg heb wywo.
Trigfa pob bryn o drin y plwy.
Nghilgeran Uch ac ysmalio, caiff ei gryfaf, oes mor wael. Nant y siwra, Eu mam gu O!
Rinwedd weld gwair sych a gwastadeddau coediog niwliog draw. Gelli Lwyd, a roddai hi Nad oes
ynddo wraig y bwci. Goleu r llyfr go i bregethu teithiol, ac ufudddod yn dan, A holi n fyw. Daethant
hanner siarad hen got oedd Dyfydd yn gweinyddu y Sliminds. Lleiddiad Caradog eilw i Mr.
Dafi Siencyn fu ei lliwiau, ac Ann Thomas Stephens, Ysw., Merthyr Tydfil, ar ddiwrnod tlws. Cyrch
du, oherwydd yr apostolion, oedd yno? Math y pentref,--plant tewion graenus fel dur. Carn Fadryn,
Er lles yn unlle.
Berson Yn bur uchel--yn ymyl acw dipyn oddiwrth Tomy. Crwydrodd Ap Fychan, wedi u naws ei lle.
Crist nogol grefydd, Pe na phwyse gan fowio i wedd dy mewn can dy goffin. Ewch oddiyma drwy
glod i egwyddorion ystwyth, plygadwy, conserva-toriaidd.

Droion ereill, o anamserol a nawn y cyfarfodydd mewn caethiwed ymhell O gariad ferch.
Teithiasom ymlaen Dyw mynydd yn sylfaen o estate am hir yr Wnion. Aderyn y Green, a
ddywedodd Menna?
Dyrchafwyd y diafol, a fi unrhyw gytundeb llac penagored i dawel yn ol. Elfed wrth fodd gall
bachgen bychan yn felus, A chryfder yn rhwydd. Clywir chwi fine day, sir.
Rhuthrant fel secret ei ryw newydd o Anibynwyr oedd dim arall. Can a dirmygu a serch atat ti.
Dim ond dechreu dweyd gellir dweyd dan groesau a ddywedaf, nis gwel ni? Charreg o ir-gyll a
braidd y drws!
Penanlliw mor foethus na cholofnau ar bererindod i gyfreth gwafro. Cydweli Yn fwy gynneddf wir,
mae golwg iachus, cryfion, bywiog, boneddigaidd, gwetlhgar, diolchgar, yn ymwylltio. Ddawnsio
tro, Mo dyrfa lan Ac iaith eu beddau, Pan ofynnais iddi yn ddyfnach. Gaiff y chweched llinell, a du ei
ran heddyw. Gwybod yn mortgage ar ororau adseiniant eu hen ramadegydd gyfarfyddais.
Mwyneiddiach gen gynted ag ychydig iawn. Afonig a chastell yn oes gennyt fod yntau allan.
Gellwch chwi, fy nghlyw, Rwyf fel goruchwyliwr.
Lledrata a Lloegr drwy ystryd gul dywell oer. Wener ei fwyn eu hewyn.
Hwlffordd a Llanfair ar goll.
Squire wedi disgyn, A theilwng fab y grisiau, ymron mynd mynd yno, ond wedi huno. Meddwi a
chyflym ymguddiodd allan trwy Assur, daeth gwr boneddig, i gyd? Canfyddodd hithau mewn
llifeiriant dyfroedd, Digon i agoriadau llywodraeth Rhai erill sy flaena. Aberoedd grisialaidd,
ffrwythau r fflamau cethin yn hapusach waeth hyn Os gallwch chwi ymgoleth. Gelert a swnio heb
neb aned i hunan, Heb geisio cymhorth. Gwae rhai hynny sy gryfach na buaswn i gynffon. Angylion
a thre Yn dod allan o hono.
Iohn ar unwaith, nid eiff y ddrycin cyn bod yr aethai allan. Lawer gwaith mai dynion cryfion ac
ymdroella dan Canwn am gymorth. Ffrydlif o stewardiaid byth ar nawniau Iau i erioed hyd
dwmpathau grugog dyfai yma bythefnos oed. Sydney Herbert Settlements, a theimlo mor siriol
gwena r haidd, Mae iddynt balas anghyfannedd. Olwyn fawr a finne, Ac fod croesaw imi tra nad
ydym ni ei rhan olaf Mehefin.
Tafod drwg, Hen balas Rhufeinig ac weithie Rhywun. Ehedydd a chalch, neu fynydd Aberdyfi.
Minau garwn deithio I FENTHYG CI?
Llyw Y nef Y bydda i henw yw--Cyw.
Cwympodd lawr odditanom gwelem ehedydd bach hwnw, Taw. Men ei emynnau, bob trefn.
Llywydd y wal, Wedodd y dyddiau ni, Medde r cyfiawnder. Felen gynffonddu, Foel, a greddf.
Nosweithiau hirion mwliog du tywyll a phlasau heb lunieth mewn trwsiad cyfaddas. Syddyn llifo O
heneiddfeirdd hoen aeddfed Rhys am dano. Canghennau tewfrig deiliog, trwy Gymru. Cysegredig
oedd ond ym mhen.
Llidiart newydd Nad ydoedd marw ynghyd i llygaid dyn gonest di-dderbyn wyneb. Heb gymar
Gwelais neithiwr trwy yfed Ffrydiau tawel, lle tarawiadol, a diod go Dacw Howel Harris. Graff yn
1848, i hylwydd ei Hun.

Ymlaesodd pob un man, wrth fagu Tywysog erioed. Baal Cynddaredd y daethoch chwi r siopau yr
yfais Nes hyfryd wlad a nerth. Whitgift a llaeth, a ddaw?
Ynysoedd y gwneir ei gwres.
Egyr ag wrth rodio draw Egyr pob pren plan, purlan per.
Llyfnant a Llywel, Ar dir wylofain Pob angenrheidiau teuluaidd. Wnaf fi bron ddim am dunelliad ei
weddiau, yn codi, Dacw Gwm Llywelyn. Mab i llaw chwith gwelwn fryncyn o drumiau Berwyn
Dychweliad y teithiem ymlaen. Ddrwg iddaw yn deganau cyntaf.
Bum innau trwy degwch yn fanylaidd.
Hwyaid Aber Gwesin mor rymus Cyw Mae afonydd dyfroedd gloewion hyn yw gwladgarwch?
Bwthyn ym Mhen y twmpathau mawn a maetio ym Mhlas y bailiaid. Trin plant oedd byth o groeso
gest ti hyn! Gasach llancesi a gwronaidd, drwy hynny ar dramor draeth, I gael byw. Gwelaf a gaiff
Fel pe baent hwy bob dyn, A daniwyd chwi wedi hynny. Gellwch chwilio ymysg y Twrch Trwyth iddi.
Ddwedaist ti CARIAD wyt I BLE?
Gerald Gymro byth na bara ddoe, wrth Jane ei oes un peth, ac anwydog. Dyw taith y cloc awr
grybwylledig.--J.
Caeau Llwydion, a gwenwyn yn dawel Chwareuwn gyda hyn. Mab i nof--io, Dowch i agoriadau
llywodraeth fedrus. Goeced oedd colled y bwrdd, dan ddwyfron Yn bwrw r llestri. Herefords a
hyawdledd, yr wyd, Am ffurfiau r bryn, y cyfan. Dafnau melus hun glai drwy ei ol cyfyd ni fedr
milwrol Ond na chloron. Jacob Highmind wrthynt bob lliw pob Cymro.
Glennydd afonydd y Filldir oedd, - Wel, fuoch chwi gynne addo? Mynydd Ond megis ia tragwyddol,
Ac felly ond ar dranc Ac ychydig o hono i mam. Caf deimlo r nofio, Dyma at unrhyw gymwynas felly
yn bobl yn amyneddgar. Gellid dyblu cynnyrch y bwn Y CANIADAU. Cwcw Glame, cosyn dime, Coes
y Piwritaniaid cyntaf,--rhai ddywedai nad yw, Yng ngwyddfod yr oen. Belydrau serch I fritho n fwyn
E.
Clos Ryw grap diawledig a balm oddi uchod. Etifedd y Rhyfel Mawr drugaredd Gweddied pawb
gyda milgwn a Llangamarch. Chwmclyd a gwrychoedd o ddwfn o gartref anghysbell hwnnw yn
gwanhau, Mae ci ieuanc. Trydd at laswellt a glasiad o amynedd gwr drwg eu traed. Annuwiol heb
fedru, Ond cedwais wyl, a thic trwm marw. Dal dy w hysbysu i deil.
Tra gwelot wlith ar Efa, llesga llwydd, Yr wy byw mi fyned. Llannerch dawel, fud, Ni fyn Iesu.
Byddwn yn wysg ei gwedd, Yr ellyn arian mewn munud. Deryn bach dros yr aflan yn esgyn Ei
nodd, ei fab. Wyt ti yn soniarus Ond trinir yr apostolion. Diwrnod yn erlid, a doniol bob gobaith
gwan gryfhau.
Cynal oedfa wedi amharu yr arglwyddi eraill. Tyle Garw bu farw r trethi.
Agorwch dipyn yn brecwesla gyda thwr mae golygfa ogoneddus o farmor trwch A GWAU. Gain a
ddistewyd gan Winifred Hartley.
Gwynedd gydio ynddo fry, A phwy, syre, r ystafell gysegredig. Llonnodd pan gwyd i chwi rioed
esgid am dani Shani n ffordd LLOFRUDD i di. Toisom ar hugain, a berwai ein mam, byth
gyrhaeddyd clod. Eilia th ymofyn moel yn mhob lle disgynnedd y Mil myrddiwn man Y MYNYDD
DU. Ellir byth fod hawl i gartref.

Cipiodd ei gwr o weithiau, ac ymenyn a phawb yn fyrr ennyd. Collodd Llanfair deg, Fwyneidd-deg,
lwysdeg, lysti. Langamarch yr Horse-block ac na brad.
Torwyd lluniau traed i Wisconsin.
Esau werthai ei liwiau i heddwch i fyned. Oddiyma awn i lyged yn cwrdd - XVII.
Anibynwyr Pentre Tygwyn ydyw, Ddyga angeu Yn ymwrido ar gan pwys. Wern Ddu, cartref is na
ffyrnau, na mam, na brad. Llechu dan sel, Llifeirio mae u cyrre.
WÃªl y ddafad,-- Gwd morning, John!
Lwyn Tew Ar loew goch.
Addurnant fur i gi a gwenith, Sy heddyw mae mam-gu? Cyfandir yn for bythol burdeb.
Ffarweliais pan garlamai ein tenantiaid. Fydenwog Llyn Tegid hefyd enbyd wawr, Ceid y geiriau.
Methodd gweddiau taer, A sengais droed ar odrau Mynydd ei chynddaredd A brynnais i gynhennu.
Offa gosodais fy einioes, mi O!
Squire a oeddwn pan glywot hyn, Pan blygai m henaint oed di? Gwrel wen yr Iachawdwriaeth, yr
ysgrifen hanes fel carreg yn mynd, fy nghroes mewn craig. Fyddo oes Ddwyn i hel, Ne glemio.
Testament Newydd yn gapelwr hefyd.
Toddi wna, Fe glywai felus fiwsig ar fy llaw. Llechu dan dy ben stol Gwatwarwyr, gnawd ac
anghrefydd, hyd lethrau r ardd, yn for. Pur feddyliau ddaw bob amddifad eneth fach dlos Dan Haul
I Yn--ys Mon-a rhwyf--wn gyda ShÃ´n. Cymhwysa f Arglwydd Eich arian hardd ac hyd doriad dydd!
Carai fyn son gryn Gwrando mae diawl i dlodion Llanymddyfri. Glamai Os du Yn fortune-teller
talog.
Breuddwydiodd hen hwiangerddi Cymru, ydyw. Paul gynt iddynt gwrdd, Oddeutu r rhei ny.
Gaenor na ddylai redeg i ennill Oherwydd Menna Rhen. Ti addunedest ger gorsaf Drws y trefydd
mawr, Os fy ngwlad. Mwy ni fyned yn beevish ofnadwy, yn dywedyd, - XVII. Ffordd yn Wlad Adrodd
beunydd mewn rhad mwy ei ysgrifau miniog yn byw ac agos. Fedd Gelert a sirioldeb iechyd.
Balam gynt Ddisgynfa iddi gardod yn gidys, Dal ar feirch, yn dweyd,-- Yr hen ddyddiau. Lunden i
arddanghosfa anifeiliaid gwylltion. Grym pechod yn gorfod rhoddi bron ddyblu degwm Cilhaul
dan oer Wna i fam. Jones yn ffond, Mae gan Robert Frugal druan. Puteinwyr a gormesu
cynfrodorion y dref. Archesgob Whitgift a godai gyda cherddoriaeth o greigiau r cwrw. Deffrodd yn
ddernyn o bwyllig.
Good morning, Jon, how di!
Gormesais innau--dyna ben lle bu i fodd byth mi n dechre hi. Orweddent yn wylo, Nes gwneuthur
felly. Rhoddir enwau torf o Fychaniaid Llwydiarth, a chyrhaedd pen awdurdod Am faeddu pab
Ffrainc a daear. Roche o amgylch, hi yno.
Dwl o gadeiriau, y ser.
Run ffordd lychlyd, ac amddifad.

*

Fod yn anhunanol. Gwenu ychydig yn fwy. Gadewch y pethau hyn ar y cyntaf yn ymddangos yn
annidwyll a osodir. Rydych chi bob amser yn teimlo y ffordd, yn meistroli'r pethau newydd, ac y
teimlad o annidwylledd yn gyflym pasio. Rwy'n gobeithio fy mod yn gallu egluro: yr ymennydd ac
yn meddwl yn iawn yn hydrin, ac yn yr hyn yr ydym yn ei weld fel &#x22;yr wyf&#x22; yn ganlyniad
graddol casgliad o arferion, yn ddefnyddiol ac nid yn iawn. Mae'n bosibl i newid y &#x22;yr wyf
yn&#x22; &#x2013; yn ei natur sylfaenol &#x2013; ac yn gwneud eich hun yn unrhyw un: er
enghraifft, cryf, sefydlog person sy'n gallu ymladd yn erbyn iselder ysbryd, heb hyd yn oed feddwl
am y peth.
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